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Vážení a milí
přátelé

dny se nenápadně zkracují, slunce žhne o poznání

méně a příroda se nenápadně odívá do teplých barev podzimu.

V prosluněných záchvěvech pozdního babího léta se skrývá na-

děje, že chladné, temné a mrazivé dny severské zimy nenastanou.

Naděje je to ale marná. Nastanou! Zase bude sychravo, šedivo 

a nevlídno! Ne každému to ale vadí. I ta naše zima má své kouzlo:

mihotavá světélka vánočního stromku, vůně svařeného vína, tiše

padající vločky v jiskřivě mrazivé noci. Příjemné představy nám vy-

volávají i pouhá slova: lyže, vlek, snowboard, brusle, vytrvalé sně-

žení a dokonce i sněžnice. A ani ta lavina nezní tak špatně, ovšem

jen do té doby, než se s ní setkáme.

Ale co naplat, přeci jenom i ten nejnadšenější horal 

a milovník zimy ve skrytu své duše tak nějak touží po vlahých tep-

lých večerech, vůni rozkvetlých květin a prohřátých vodních lagu-

nách. Máme to prostě v sobě. Někde uvnitř, hluboko.

Když před nějakými těmi dvěma milióny let naši dávní

předkové kdesi v africké savaně slézali z korun akácií, aby se už

do nich nikdy nevrátili, jejich představivost na poměry v krajích, kde

dnes žijeme, nestačila. Znali jen teplo, slunce a déšť a stálé ne-

bezpečí nespoutané divočiny. I proto snad jejich první kroky trav-

natou savanou vedly rovnou na mořské pobřeží, kde se ve

vyhřátých lagunách Indického oceánu skrývala hojnost měkkýšů,

ryb a bezpečí před velkými predátory. A tak se na těch útulných

plážích dnešní Tanzanie a Keni chvíli patrně zdrželi. Stovky či tisíce

generací, kdo ví? A pak prošly ještě další tisíce generací, ztratili

jsme srst, naučili se zacházet s  ohněm, s  oštěpem i nakonec 

i s něčím tak abstraktním, jako je elektřina. Už nerozbíjíme jenom

lastury srdcovek, ale rovnou atom. Rozlezli jsme se do všech kon-

tinentů, vyjma toho nejjižnějšího, a vystrčili dokonce růžky mimo

naši planetu. Zvykli jsme si na chlad a žár pouští, nízký tlak kyslíku

náhorních plošin i na půlroční tmu polárních oblastí. Ale kdesi

uvnitř, hluboko v druhovém nevědomí, kam ani odborníci nevidí,

jsme to stále my. Africké opice, rozhlížející se pod stromem,

z něhož před chvílí právě slezly a s nejasnou obavou, co teď přijde.

Lev či vyhazov? Základní instinkty se nemění. A tak v nás dřímá

touha vrátit se až tam, kde to vše začalo a kde tak dávno bylo

dobře. Na ono teplé a prohřáté pobřeží. K rozpálenému písku i vla-

hým přeháňkám. Vždyť my všichni, ať už jsme žlutí, bílí či černí a ať

už žijeme kdekoliv, jsme v podstatě živočišným druhem tropů.

Není tedy náhodou, že právě do tropů, do naší pradávné domo-

viny, kde jsme schopni si tak pořádně odpočinout, načerpat síly 

a získat opět optimismus do života, nás to tolik láká a táhne. A to nej-

lépe v tom nejméně příznivém období u nás: v naší studené zimě.

Na následujících stránkách tohoto objemného katalogu

naleznete mimořádně širokou a ověřenou nabídku plážových po-

bytů u tropických moří. Nejen v té naší pradávné domovině vý-

chodní Afriky, ale po celém tropickém pásu této krásné planety.

Zalistujte, rozmyslete a vydejte se s námi tam, kam vlastně odjak-

živa patříme a odkud jsme si jen tak na pár tisíců let odskočili.

K  břehům tyrkysových vod, k šumícím kokosovým palmám 

a k hejnům korálových rybek. 

Tropické pláže naší planety jsou tu jen pro Vás! 

A my též se svou dvacetiletou zkušeností a s rozsáhlou

sítí spolehlivých autorizovaných prodejců !

Příjemnou dovolenou přeje

ESO travel 
Korunovační 22  
170 00 Praha 7
tel.: 233 377 711
info@esotravel.cz
www.exotika.cz

ESO travel Slovensko
Bazová 10, 821 08 Bratislava
tel.: (+421) 221 291 918 (919)
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Naše
katalogy

vyChází v záŘí 2019
nechte se vlákat do poznávání exotického světa
esO travel. tento katalog obsahuje prověřené
trasy poznávacích zájezdů do všech koutů naší
planety, které naši klienti absolvují pod vedením
zkušených profesionálních průvodců. nevšední
zážitky přinášejí mezi jinými stále populárnější
cesty do Číny, Mexika, Peru, Jižní Afriky, usA, 
Austrálie, ale i do většiny pozoruhodných míst
světa.

vyChází v záŘí 2019
nejucelenější nabídka pobytových programů do
exotických destinací na českém trhu. letecké zá-
jezdy s renomovanými leteckými společnostmi
do karibského ráje, na pláže indického oceánu,
za africkým safari a nebo asijským dobrodruž-
stvím. Bohatý výběr ubytovacích zařízení a aktivit
pro cestovatele se standardními požadavky až
po exkluzivní resorty plnící svým hostům jakákoli
přání.

vyChází v ČeRvenCi 2019
do thajska pouze s profesionály! esO travel je
jedinou českou cestovní kanceláří operující 
v thajsku prostřednictvím vlastního zastoupení
s oficiální registrací thajského úřadu pro ces-
tovní ruch tAt a proto může nabídnout nejkom-
plexnější nabídku pobytových a poznávacích
zájezdů do thajského království na českém 
a slovenském trhu, a to v ověřené kvalitě.

vyChází v záŘí 2019
letos již plně etablovaný produkt se těší stále
větší oblibě. Česká klientela přišla na chuť
především trasám po evropských mořích, neboť
výchozí přístavy jsou vzdálené jen několik hodin
jízdy autem. nechybí však samozřejmě ani stále
dostupnější Karibik. Katalog opět přináší pestrou
směs kořeněnou všemi světovými chutěmi.

zažít pobyt na nejchladnějším světovém kontinentu, a přitom mít skutečně luxusní zázemí, proplout výz-
namným Magalhaesovým a drakeovým průlivem, i to může být báječná a zážitky nabitá dovolená. vydejte
se na plavbu superlodí po okolí Antarktidy a vraťte se domů s naprosto neobyčejnými vzpomínkami!
Plavba vede podél pobřeží Antarktidy s hojnou faunou, horskými scenériemi s ledovci. návštívíte Cu-
verville island, Paradise Bay s plavbou na zodiacích mezi bizarními ledovými krami a ostře vyřezanými
fjordy, neko harbour, ostrov danco island a další.
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naše Cesta je unikátní a přináší jedinečnou možnost cestovat doslova po celém světě na úrovni, kterou vám nenabídne nikdo jiný. špičkové hotely, dokonalý servis,
nejlepší průvodci, lékař na palubě a k tomu všemu především naše velké soukromé letadlo, na které nikdy nečekáte, naopak, toto letadlo čeká na vás. Během 
předcházejících devíti let jsme splnili sen stovkám klientů, z nichž mnozí se na Cesty opakovaně vrací a jsou pro nás tou nejlepší referencí.

vyChází v PROsinCi 2019
Pokračováním v nabídce úspěšných zájezdů do 
Jihoafrické republiky a Austrálie je stejnojmenný
titul dalšího specializovaného katalogu esO tra-
vel. Programy koupání a safari v Jihoafrické re-
publice a návštěva exotické Austrálie a mystic-
kého nového zélandu prostřednictvím letů 
z Prahy. v letošním roce se rozšířila nabídka 
o cesty do namibie, zimbabwe, Botswany a na
Madagaskar.

vyChází v PROsinCi 2019
na pestrost a kvalitu zájezdů esO travel do usA
poukazuje jeden ze specializovaných titulů –
spojené státy a Kanada. téměř na 70 stranách
najdete kompletní nabídku poznávacích, poby-
tových a dokonce i sportovních zájezdů napříč
celým severoamerickým kontinentem a to
včetně programů pro individuální cestovatele.
Bez esO travel by vaše objevování Ameriky 
nebylo ono. Přesvědčte se. 

vyChází v PROsinCi 2019
nabídka excluzivní letní dovolené „u blízkých
moří“, která uspokojí skutečně i ty nejnáročnější
klienty v období května až října. Jedná se o po-
byty v nejluxusnějších resortech jednotlivých
středomořských letovisek. nejširší nabídku 
hotelů zde naleznete u řeckých a baleárských
ostrovů.



OCENĚNÍ A CERTIFIKÁTY

CZECH
100 best
desetitisíce českých firem z mnoha oborů soutěží každoročně v této prestižní soutěži o co nejlepší pozici a o veřejné uznání.
Je pro nás velkým potěšením, že cestovní kancelář esO travel zaujímá v CzeCh 100 Best již 17 let své stabilní místo a řadí se 
tak mezi nejrenomovanější firmy v České republice.

Certtifikát 
ISO 9001:2009
Jako první touroperátor v České republice 
získala cestovní kancelář esO travel certifi-
kát systému managementu jakosti isO
9001:2000 (norma Čsn isO 9001). zave-
dení systému managementu jakosti v roce
2003 patřilo ke strategickým rozhodnutím,
na které společnost navázala i v roce 2006,
2009 a 2012, když v procesu recertifikace
obhájila všechny požadované standardy 
jakosti. dlouhodobé vlastnictví certifikátu je
dokladem, že esO travel je organizace způ-
sobilá nabízet služby na nejvyšší světové
úrovni a splňovat tak i ty nejnáročnější 
požadavky zákazníků.

Pojištění 
proti úpadku
Cestovní kancelář esO travel je již od po-
čátku zákonné povinnosti v roce 2001
řádně pojištěna proti úpadku cestovní
kanceláře ve smyslu zákona č.159/1999
sb. o podmínkách podnikání v cestovním
ruchu. Celková výše pojistky kryje podni-
katelská rizika až do výše 381 milionů Kč. 
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INTERNET

Zájezdy do celého světa
na interneru

www.esotravel.cz
www.exotika.cz
Kompletní nabídka naší cestovní kanceláře. 
Prozkoumejte naší novou internetovou prezentaci 
a vyberte si svůj zájezd snů.

www.cestykolemsveta.cz
speciální web vlajkové lodi esO travel. díky naší uni-
kátní expedici navštívíte 10 atraktivních zemí v rámci
jednoho luxusního zájezdu, ochutnáte gastronomii i
kulturu vzdálených národů a to vše v nejvyšší kvalitě a
pohodlí.

www.facebook.com/esotravel
Facebookový profil esO travel je dlouhodobě budován 
ve stylu cestovatelské rubriky. náš profil své fanoušky 
nebombarduje reklamními nabídkami, ale provádí je po
celém světě formou zajímavých příspěvků a nádherných 
fotografií.

www.amerika.cz
informační portál specializovaný na veškeré informace
o spojených státech amerických. naleznete zde prak-
tické tipy pro pobyt, ale také spoustu zajímavostí, infor-
mací o službách, pronájmu vozů, ubytování a vše další
týkající se usA.

www.plavbypomori.cz
Kompletní nabídka plaveb po celé planetě od 
nejvýznamnějších lodních společností s online 
objednávkovým systémem.

1
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www.ledoborcemnasevernipol .cz
stránka věnovaná unikátní výpravě na palubě nejsilnějšího
ledoborce světa do končin vysoké Arktidy s cílem 
na severní točně.

5
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Služby 
pro firmy

Přemýšlíte, jak motivovat
zaměstnance?

Jak odměnit věrné obchodní
partnery?

Jak podpořit stávající obchodní
zástupce a jak nalézt nové?

Jak dosáhnout loajality
nejdůležitějších zákazníků?

Jak zvýšit výkon a ekonomický
zisk společnosti?

Cestovní kancelář ESO travel je dlouholetým
specialistou v oblasti incentivního cestování 
a jeho využití k motivaci, která skutečně přináší
klientům ekonomické výsledky. 

Nalezneme pro Vaši společnost optimální a efektivní formu, která posílí
Vaše vztahy s obchodními partnery. Pro každou společnost, malou či vel-
kou, vytvoříme program odpovídající konkrétním požadavkům nebo nabíd-
neme výběr z širokého portfolia již uskutečněných programů. Máme
dlouholeté zkušenosti s pořádáním motivačních incentivních akcí po celém
světě, při kterých Vám garantujeme jejich nejvyšší kvalitu. Obraťte se na-
prosto nezávazně na naše incentivní oddělení incentiva@esotravel.cz
Rádi pro Vás nalezneme nejvhodnější akci kdekoliv na světě, tak aby 
i případný návazný odpočinkový program byl v souladu se současnou 
daňovou legislativou.

mailto:incentiva@esotravel.cz


VIP 
servis absolutní diskrétnost

služby a zájezdy na míru

osobní konzultace

pronájem privátních letadel

24 hodinovou podporu

mimořádné neveřejné nabídky

nestandardní atypické ubytování

nejlepší profesionální průvodci

originální programy v destinacích

VIP salonky na letištích

folklórní suvenýry, osobní dárky

Cestovní kancelář ESO travel nabízí všem 
svým klientům možnost nadstandardních 
služeb a individuálního přístupu v každém 
detailu.

Profesionálně Vám poradíme při plánování Vaší dovolené, zajistíme Vám
kompletní servis, vyřídíme veškeré náležitosti a Vy si jen užijete svoji 
dovolenou, služební cestu, motivační stáž nebo jakoukoliv jinou službu,
stejně jako naši ostatní spokojení zákazníci. Jsme hrdí, že mezi našimi 
klienty, využívající náš nadstandardní a osobní přístup, jsou úspěšní lidé
napříč ekonomickým a politickým spektrem, známé osobnosti či umělci
v čele s panem Karlem Gottem.
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Dárkový 
poukaz
Pokud chcete darovat konkrétní pobyt, 
poznávací zájezd nebo poukaz 
na zájezd v určité hodnotě, využijte náš 
dárkový certifikát s personifikovaným 
textem. Potěšte své nejbližší originálním 
dárkem k Vánocům či u příležitosti 
životního jubilea.

Udělejte radost svým blízkým 
dárkovým šekem na dovolenou 
od ESO travel v hodnotě 10.000,-,
20.000,- či 50.000,- Kč 

ESO travel a.s.

Korunovační 22, Praha 7

tel.: +420   

Dárkový poukaz

Tento poukaz není nárokovatelný 

ve fi nančním plnění.

č. poukazu 18762-1804099

Jan Novák

THAJSKO

Bangkok|Phi Phi|Phuket

EXOTICKÝ ZÁJEZD CK ESO TRAVEL PRO DVĚ OSOBY

02. . – 15. .20
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Cesta kolem světa
soukromým letadlem Boeing 737

Speciální projekty

Jedinečná cesta kolem světa

10 exotických dovolených za 26 dní

Ubytování na luxusní úrovni

Letecká doprava Boeing 737 Comfort Jet

Dokonalé palubní služby

Naši nejlepší průvodci k Vašim službám

Nepřetržitá služba lékaře

Odpočíváme pár dnů na úžasných plážích středoamerických ostrůvků, poté se podíváme k protinožcům na klokany, do romantických 
končin Tichomoří a pak dál a dál… Během 26 dnů každý rok poznáváme nová a nová místa z celého světa. Cesta kolem světa upraveným 
leteckým speciálem se uskuteční i v roce 2019. Při přípravách první cesty nás nenapadlo, že si ji tak zamilujete a naše letadlo se vydá poosmé
za sebou na pouť po 10 nádherných místech naší planety.

Ledoborcem na severní pól
plavba největším atomovým ledoborcem světa

dobytí severní točny na nejsilnějším
ledoborci světa

prohlídka plavidla včetně atomového
reaktoru

nádherné scenérie z ptačí perspektivy
během letů helikoptérou nad ledovým
příkrovem

možnost zaplavat si na severním pólu

Severní pól -  ještě před pouhými sto lety neprobádané a zcela nedostupné místo. Magické místo, jehož tajemná krása jakoby pocházela
z jiných světů. Bod, kolem kterého se doslova otáčí celý svět. Bod, kde v tiché nehybnosti stojí i hvězdy a kde všechny cesty vedou na jih.
Místo, které má jen jednu světovou stranu: jih. Není mnoho vyvolených, kteří měli tu možnost stanout na severním pólu. Staňte se jedním
z mála a pokořte vrcholek naší planety.



Směr Praha centrum 

SMARTPA

AEROPARKING LETIŠTĚ PRAHA

Partnerství ESO travel a Letiště Praha Vám přináší cenově zvýhodněné parkování v parkovacích domech přímo
na Letišti Václava Havla v Praze. Váš vůz bude po celou dobu pod dohledem kamerového systému a narozdíl 
od jiných parkovacích společnosti, bude v krytém parkovacím domě.  Vyhnete se nepříjemnému překvapení

např. v podobě zasněženého či omrzlého vozu. Váš vůz je připraven k okamžité jízdě.
Aktuální nabídku parkování naleznete na  www.esotravel.cz/parking

Parkování
v areálu letiště Praha - Ruzyně

http://www.esotravel.cz/parking


Karibská oblast



A l l  I n c l u s i v e h o t e l y
Nechcete se o nic starat?  |  Máte rádi komfort a pohodlí? | Chcete, aby cena zájezdu byla již konečná?

Připravili jsme pro Vás nejširší nabídku hotelů All Inclusive na českém trhu.

KUBA
Mar del Sur**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sunbeach*** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Be Live Experience Tuxpan***+ . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Club Kawama Hotel*** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Labranda Varadero***+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Sol Palmeras**** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ocean Varadero El Patriarca***** . . . . . . . . . . . . . . 21
Ocean Vista Azul***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Iberostar Bella Vista ***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Be Live Experience Turquesa**** . . . . . . . . . . . . . . . 23
Be Live Experience Varadero**** . . . . . . . . . . . . . . . 23
Memories Varadero Beach Resort**** . . . . . . . . . . . 24
Grand Memories Varadero****+ . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Occidental Arenas Blancas**** . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Barcelo Solymar ****+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Iberostar Tainos****. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Iberostar Playa Alameda****+ . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Fiesta Americana Punta Varadero ***** . . . . . . . . . . 27
Fiesta Club Fiesta Americana Punta Varadero ***** . 27
Sol Sirenas Coral ***+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Brisas del Caribe**** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Roc Arenas Doradas ****. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Roc Barlovento ***+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Royal Hicacos Varadero and Spa ***** . . . . . . . . . . . 30 
Melia Marina Varadero *****. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Be Live Adult Only Cactus ****. . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Melia Varadero ****+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Melia Peninsula Varadero ****+ . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Melia Las Americas****+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Blau Varadero Resort **** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Iberostar Varadero ***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Iberostar Laguna Azul ***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Paradisus Princesa del Mar *****. . . . . . . . . . . . . . . 34 
Paradisus Varadero *****. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Melia Las Dunas ***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Melia Buenavista ***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Royalton Cayo Santa Maria ***** . . . . . . . . . . . . . . 38
Iberostar Ensenachos ***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Sol Cayo Coco **** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Iberostar Mojito **** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Tryp Cayo Coco **** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Melia Cayo Coco ***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Iberostar Daiquiri **** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Sol Cayo Guillermo **** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Melia Cayo Guillermo *****. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Pelicano ***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Bella Isla Resort Playa Blanca **** . . . . . . . . . . . . . . 45
Sol Cayo Largo ****. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Brisas Guardalavaca*** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Playa Costa Verde**** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Paradisus Rio de Oro*****. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Memories Jibacoa **** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
Whala Bavaro!*** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
RIU Naiboa***+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vista Sol**** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Tropical Princess***+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Caribe Club Princess**** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Natura Park Beach Eco Resort**** . . . . . . . . . . . . . . 61
Occidental Punta Cana**** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Grand Bahia Principe Bavaro**** . . . . . . . . . . . . . . . 62
RIU Bambu****+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Royalton Punta Cana & Memories Splash***** . . . . 63
Dreams Punta Cana****+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Hotel Bavaro Princess***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
RIU Palace Punta Cana***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
NOW Larimar***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Luxury Bahia Principe Esmeralda***** . . . . . . . . . . . 66
Luxury Bahia Principe Ambar Blue***** . . . . . . . . . . 66
Dreams Palm Beach***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Excelence El Carmen ***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Grand Paladium Punta Cana****+ . . . . . . . . . . . . . . 68
NOW Onyx Punta Cana*****. . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Barcelo Bavaro Resort***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Secrets Royal Beach***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Majestic Elegance/Club***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Breathles Punta Cana***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Zoëtry Aqua ***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Secrets Cap Cana *****. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Whala Bayahibe*** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Catalonia Gran Dominicus****. . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Dreams La Romana*****. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Be Live Collection Canoa*****. . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Esmeralda Hotel*** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Whala Boca Chica *** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Be Live Experience Hamaca**** . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Emotions****+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Luxury Bahia Principe Cayo Levantado*****. . . . . . . 80
Grand Bahia Principe Cayacoa*****. . . . . . . . . . . . . 81
Grand Bahia Principe El Portillo**** . . . . . . . . . . . . . 81

JAMAJKA
Riu Negril**** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Riu Palace Tropical Bay**** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Hedonism II **** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
Royalton White Sands **** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Grand Bahia Príncipe Jamaica ****+ . . . . . . . . . . . . . 86
Luxury Bahia Príncipe Runaway Bay ***** . . . . . . . . 86
Secrets St. James & Wild Orchid ***** . . . . . . . . . . . 87
Round Hill ***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

MEXIKO
Grand Bahia Principe Akumal/Tulum/Coba***** . . . . 90
Barcelo Maya Beach***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Catalonia Riviera Maya**** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Sandos Caracol Eco Resort & Spa****+. . . . . . . . . . . 92
RIU Lupita**** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
RIU Palace Mexico***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
RIU Yucatan***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Reef Coco Beach****. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Reef Playacar**** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Grand Riviera Princess*****. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Secrets Capri****. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Paradisus Playa del Carmen*****. . . . . . . . . . . . . . . 96
Desire Resort Riviera Maya**** . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Occidental Tutancún**** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
RIU Cancún ***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Paradisus Cancún *****. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Dreams Tulum Resort & Spa***** . . . . . . . . . . . . . 101
Catalonia Royal Tulum****+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

MARTINIK
Boucaniers Creek **** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

GUADELOUPE
La Caravelle ****. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

BARBADOS
Amarylis Beach Resort ***+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
The Crystal Cove ****+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

SV. LUCIE
St. Lucian***+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Sugar Beach  A Viceroy Resort ***** . . . . . . . . . . . 117
Sandals La Toc Golf & spa ***** . . . . . . . . . . . . . . 117

ANTIGUA & BARBUDA
Hotel Halycon Cove *** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Sandals Grande Antigua Resort & SPA ***** . . . . . . . 119

TURKS & CAICOS
Beaches Turks & Caicos ****+ . . . . . . . . . . . . . . . . 121

GRENADA
Hotel Grenadian ***+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Spice Island Beach Resort *****. . . . . . . . . . . . . . . 123

ST. VINCENC A GRENADINY
Palm Island ****+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

BAHAMY
Viva Wyndham Fortuna Beach *** . . . . . . . . . . . . . 130
Melia Nassau Beach ****. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Breezes Bahamas ***+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Riu Paradise Island**** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Sandals Royal Bahamian Spa Resort ***** . . . . . . . 133
Sandals Emerald Bay*****. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

KAJMANSKÉ OSTROVY
Wyndham****. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

ARUBA
Amsterdam Manor Beach Resort *** . . . . . . . . . . . 137
Manchebo Beach Resort Spa ***+ . . . . . . . . . . . . . 138
Occidental Grand Aruba **** . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

CURACAO
Hotel Sunscape Curacao ****. . . . . . . . . . . . . . . . . 142

BONAIRE
Plaza Resort ****. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

BELIZE
Cayo Espanto***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

VENEZUELA
Hotel Flamenco Villas ***+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Hotel Hesperia****+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

KOSTARIKA
Westin Playa Conchal *****. . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

MALEDIVY
Kuredu Island Resort ***+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Hudhuranfushi Resort ***+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Adaaran Meedhupparu ****/***** . . . . . . . . . . . 172
Sun Island Resort ****+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Holiday Island **** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Royal Island Resort ***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Paradise Island Resort ****+. . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Komandoo Resort **** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Vivanta Coral Reef by TAJ ******. . . . . . . . . . . . . . 177
Kuramathi Island **** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Diamond Athuruga ****+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Diamond Thudufushi ***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Lily Beach Resort & Spa ***** . . . . . . . . . . . . . . . . 180
JA Manafaru ***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Sun Siyam Iru Fushi Resort ***** . . . . . . . . . . . . . . 183

SRÍ LANKA
Club Koggala Village **+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Hotel Club Palm Bay **** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Blue Water Resort **** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Induruwa Beach Resort *** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Hotel Mermaid ***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
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výhodná cena český průvodce
po celý rok

vhodné pro
náročné

český průvodce
v období charterů

možnost ubytování 
max. 2 dospělých 
bez dětí

možnost ubytování 
max. 2 dospělých 
a 1 dítěte

možnost ubytování
max. 2 dospělých a 2
dětí

možnost ubytování
max. 3 osob 

možnost 
ubytování 
max. 4 osob 

vhodná lokalita
pro potápění

v blízkosti
golfové hřiště

Dítě

Piktogramy

A l l  I n c l u s i v e h o t e l y

Dítě za cenu letenky ve vybraných zemích a vybraných hotelech
KUBA
Mar del Sur ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sunbeach ***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Be Live Experience Tuxpan***+ . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Club Kawama Hotel *** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Sol Sirenas Coral ***+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Brisas del Caribe**** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Roc Arenas Doradas ****. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
RIU Naiboa***+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vista Sol**** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Natura Park Beach Eco Resort**** . . . . . . . . . . . . . . 61
RIU Bambu****+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Dreams Punta Cana****+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
RIU Palace Punta Cana***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
NOW Larimar Punta Cana***** . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Dreams Palm Beach***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
NOW Onyx Punta Cana*****. . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Catalonia Gran Dominicus****. . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Dreams La Romana*****. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Playa Esmeralda ***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Whala Boca Chica *** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Whala Baya Hibe *** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Emotions****+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

JAMAJKA
Riu Negril **** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Riu Palaca Tropical Bay***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Grand Bahía Principe Jamaica****+ . . . . . . . . . . . . . 86

MEXIKO
Grand Bahia Principe Akumal/Tulum/Coba***** . . . . 90
Sandos Caracol Eco Resort & Spa****+. . . . . . . . . . . 92
RIU Lupita **** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
RIU Palace Mexico***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
RIU Yucatán***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Margaritas Cancún *** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
La Vita E’Bella ***+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

BAHAMY
El Greco **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Grand Lucayan Resort **** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

CURACAO
Hotel Hilton Curacao ***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

SEYCHELY
Coral Strand Smart Choice *** . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Banyan Tree ***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Indian Ocean lodge ***+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

MAURITIUS
Villas Mon Plaisir ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Merville by Lux ***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Tamassa by Lux ***+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Lux Le Morne *****. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 

Bentota Beach Hotel **** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Hotel Royal Palm Beach ***** . . . . . . . . . . . . . . . . 189

INDIE
Whispering Palms **** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

INDONÉSIE
Grand Aston Bali Beach Resort ***** . . . . . . . . . . . 211
Grand Mirage Resort ***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Sol Beach House **** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

EMIRÁTY
Hotel Jebel Ali Palm Tree Court Spa ***** . . . . . . . . . 248
Jebel Ali Beach Hotel ***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Hilton Ras Al Khaimah Resort Spa ***** . . . . . . . . 259
The Cove Rotana Resort ****. . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Miramar Al Aqah Beach Resort ***** . . . . . . . . . . . 260
Fujairah Rotana Resort Spa ***** . . . . . . . . . . . . . 260
Umm Al Quwain Beach Hotel *** . . . . . . . . . . . . . . 261

IZRAEL
Hotel Leonardo Club ***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Hotel Isrotel Lagoona ****. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

MAURITIUS
Emeraude Beach *** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

Merville by Lux ***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Thamasa by Lux ***+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Heritage Awali **** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Zilwa **** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Beachcomber Canonier **** . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Beachcomber Shadrani ****+ . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Constance Belle Mare Plage Golf Resort ****+ . . . . 301
Sugar Beach ****+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
La Pirogue ****+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Lux Le Morne Resort ***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

RODRIGUES
Pointe Venus & spa ***+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

MADAGASKAR
Constance Lodge Tsarabanjina ****+ . . . . . . . . . . . 317

KE≈A
Reef Hotel ***+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Sandies Coconut Village ***+ . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Sandies Tropical Beach Resort ****. . . . . . . . . . . . . 323
Diamonds Dream of Africa ***** . . . . . . . . . . . . . . 324
Papillon Lagoon Reef ***+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Southern Palms Beach Resort **** . . . . . . . . . . . . . 325
Hotel Baobab Beach Resort & SPA ****+ . . . . . . . . 325

ZANZIBAR
VOI Kiwengwa Resort ***** . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Karafuu Beach Resort *****. . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Sandies Mapenzi Beach Club ***** . . . . . . . . . . . . 332
Sultan Sands Island Resort ****+ . . . . . . . . . . . . . . 332
Diamonds Mapenzi Beach Club **** . . . . . . . . . . . 333
Dream of Zanzibar ***** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Double Tree by Hilton Nungwi ***** . . . . . . . . . . . 334
Hideaway of Nungwi Resort & SPA *****. . . . . . . . 334
Diamonds La Gemma dell’ Est ***** . . . . . . . . . . . 335
Diamonds Star of the East *****+ . . . . . . . . . . . . . 335



AMERIKA / KUBA

Vstupní formality: při vstupu do země nutné předložit vstupní turis tickou kartu, kterou Vám
vyřídíme v Praze za poplatek 950,- Kč a potvrzení o uzavření cestovního pojištění. 
očkoVání a lékař: není vyžadováno žádné speciální očkování. 
Jazyk: úřední jazykem je španělština, anglicky se domluvíte pouze v turistických centrech. 
časoVý posun: - 6 hodin vůči středoevropskému času. 
nápoJe a straVa: pobyt na Kubě je většinou s programem All Inclusive. Orientační cena nápojů
v restauracích  -nealko cca 2 CUC, alkoholické nápoje Mojito či Cuba libre 4,- CUC. Cena večeře
cca 15,- CUC. Vodu z vodovodní sítě nedoporučujeme pít. 
měna: oficiální měnou je kubánské peso, které však turisté nesmí mít u sebe. Veškeré ceny pro
turisty jsou v konvertibilním pesu (CUC). Použití platebních karet je velmi omezené, výběr ho-
tovosti pouze přímo v bance, na Kubě nejsou bankomaty! 
elektrické napětí: 110 V, v hotelech vyšší kategorie i 220 V. Doporučujeme s sebou adaptér. 
sportoVní aktiVity: pobyt na Kubě je převážně s programem All Inclusive, který zahrnuje i

velké množství sportovních aktivit - většina hotelů nabízí zdarma veškeré nemotorizované vodní
sporty, k dispozici bývají kajaky, šlapadla, windsurfing, menší katamarány a plachetničky. Rovněž
většinou zdarma k dispozici tenisové kurty, plážový volejbal či půjčovna kol. 
potápění: orientační cena ponoru s potápěčskou láhví 25,- CUC - 35,- CUC 1 ponor včetně za-
půjčení potápěčské výstroje. 
Golf: profesionální golfové hřiště je ve Varaderu, orientační cena green fee za 18 jamek je 70,-
CUC + povinný pronájem golfového vozíku cca 50,- CUC. 
nákupy: nejoblíbenějšími suvenýry z Kuby jsou světoznámé kubánské doutníky a kubánský rum. 
Výlety a průVodce: při pobytu ve Varaderu máme zajištěnu asistenci česky hovořícího
delegáta během celého roku. Ve Varaderu široká nabídka fakultativních výletů. 
proná Jem automobilu: orientační cena pronájmu automobilu je cca 70,- CUC na den a více
dle typu automobilu + pojištění cca 10,- CUC. 
proná Jem skútru: cca 24,- CUC na den.

KUBA - perla Antil, ostrov zářivé tropické zele ně, mícha ných nápojů, proslavených
doutníků a krásných žen. Pláž všech pláží Varadero s jiskřivě zářivým pískem, rázovité
koloniální čtvrti Havany, pověstná flotila amerických vozů z padesátých let na kubán-
ských silnicích. Sklenka daiquiri, nebeská chuť doutníku Cohiba, vyhláše ný rum. Ostrov,
který byl již kdysi legendou, ostrov, kde život běží naplno i přes všechna vněj ší úskalí.
Kuba si díky své izolaci uchovala atmo sféru méně uspěchaných dob, dob, kdy byl život
složen z drobných lidských radostí i velkých tra gédií. Dob starců na moři, dob Ernesta
Heming waye, který se do Kuby vášnivě zamiloval. Kuba, ostrov, který zůstává navždy 
v srdci.

Důležité informace

KUBA
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VARADERO CAyO SANTA MARIA CAyO COCO/GUILLERMO

odlet z praHy
Odlet z letiště Praha, přílet do Havany. Uvítání na
letišti, transfer do hotelu, nocleh. 

HaVana - cayo santa maria
Snídaně. Transfer na letiště v Havaně a odjezd z
Havany na ostrov Cayo Santa Maria. Uvítání na le-
tišti a transfer do vybraného hotelu na ostrově
Cayo Santa Maria či Ensenachos (oba ostrovy jsou
spolu propojeny). Ubytování.

pobyt u moře
Pobyt s programem All Inclusive. Pobyt na Cayo
Santa Maria či Cayo Ensenachos ideálním místem
pro vyznavače poklidné dovolené.

cayo santa maria - HaVana
Snídaně. Transfer na letiště a přelet do Havany..
Transfer do hotelu. Individuální volno. Nocleh v
Havaně.

odlet do praHy
Snídaně. Odpoledne transfer na letiště  a odlet z
Havany zpět do Prahy.

přílet do praHy
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odlet z praHy
Odlet z letiště Praha. Přílet do Havany, uvítání na le-
tišti, transfer do hotelu, nocleh. 

HaVana - cayo coco
Snídaně. Transfer na letiště, přelet na ostrov Cayo
Coco. Uvítání na letišti a transfer do vybraného ho-
telu na ostrově Cayo Coco či Cayo Guillermo (oba
ostrovy propojeny násypovým mostem). Ubytování.

pobyt u moře
Pobyt s programem All Inclusive. Ostrov Cayo Coco
je oblíbeným místem pro potápěče díky vynikajícím
podmínkám na pozo rování podmořského světa a
pro vyznavače poklidné dovolené..

cayo coco - HaVana
Snídaně. Transfer na letiště a přelet do Havany.
Transfer do hotelu. Individuální volno. 

odlet do praHy
Snídaně. Odpoledne transfer na letiště  a odlet z
Havany zpět do Prahy.

přílet do praHy

9, 12, 13 dní / 7, 10, 11 nocí EXO–720

29.490,– Kčod

9, 12, 13 dní / 7, 10, 11 nocí EXO–720

49.990,– Kčod

9, 12, 13 dní / 7, 10, 11 nocí EXO–720

49.990,– Kčod

odlet z praHy
Odlet z letiště Praha, odbavení 2 hodiny před plá-
novaným odletem. Přílet na Kubu do  Havany. Uví-
tání na letišti, transfer do hotelu ve světoznámém
letovisku Varadero, které je od Havany vzdáleno
140 km (necelé 2 hodiny jízdy). Ubytování, nocleh.

pobyt Ve Varaderu
Pobyt v hotelu ve Varaderu s programem All Inclu-
sive, který za hrnuje snídani, oběd i večeři formou
švéd ských stolů, občerstvení během dne, neome-
ze  nou konzumaci nealkoholic kých i alkoho lic kých
nápojů místní výroby včetně vynika jí cích místních
kok tejlů a širokou nabídku sportovních aktivit a ne-
mo torizo vaných vodních sportů. Během dne i ve-
čer hotely pořádají animační progra my pro hote lo-
vé hosty včetně hlídání dětí. Rovněž doporu ču jeme
využít širokou nabídku fakul ta tivních výletů  či náv-
štěvu místního delfiná ria. Večer doporučujeme
návštěvu některého z míst ních barů.  Pobyt ve Va-
raderu dopo ručujeme zkombinovat s tří denním
pobytem v Havaně, která se pyšní boha tou historií.

odlet do praHy
Volno. Odpoledne transfer na letiště v Havaně či
Varaderu, odlet do Prahy.

přílet do praHy

1

8

9

72 -

program EXO 720
leteckou přepravu Praha - Havana (Varadero) - Praha
7x nocleh s All Inclusive ve vybraném hotelu
česky hovořící delegát během celého roku
programy EXO 794, 723, 714
leteckou přepravu Praha - Havana - Praha
2x nocleh se snídaní v Havaně
přelety Havana - Cayo Santa Maria/Cayo Coco - Havana
5x nocleh s All Inclusive ve vybraném hotelu
Všehny programy
transfery letiště - hotel - letiště
asistenci partnerské CK

Cena obsahuje

vstupní vízum 950,- Kč
fakultativní výlety

Cena neobsahuje























HaVana
Celodenní výlet do Havany s obědem. Pro-
hlídka památek z doby koloniální Havany.
cena  73,- cuc/dosp., 56,- cuc/dítě

TOPES DE COLLANTES
Dvoudenní vý let na jih Kuby (plná penze).
cena  140,- cuc/dosp., 103,- cuc/dítě

Fakultativní výlety 

crucero del sol
Celodenní plavba na katamaránu Crucero del
Sol s obědem a plaváním s delfíny.
cena  109,- cuc/dosp., 83,- cuc/dítě



CAyO LARGO GUARDALAVACA HAVANA

odlet z praHy
Odlet z Prahy, přílet do Holguinu, uvítání na letišti,
transfer do vybraného hotelu v Guardalavaca,
Playa Pesquero nebo Playa Esmeralda. Ubytování.

pobyt V GuardalaVaca
Pobyt s programem All Inclusive. Provincie Holguin
je místem, kde se Kryštof Kolubus poprvé na Kubě
vylodil, najdete zde nádhernou neporušenou pří-
rodu s kopci pokrytými hustými borovicovými lesy,
vodopády a jezery poblíž města Mayarí a turistická
střediska Guardalavaca, Esmeralda a Playa Pes-
quero se skvělými plážemi s velmi jemným bílým
pískem a křišťálově čistou vodou. Guardalavaca je
proslulá svým bohatým podmořským světem a je
vyhledávanou oblastí pro šnorchlování a potápění.
Je to také perfektní výchozí místo pro poznání vý-
chodní Kuby, doporučujeme zejména návštěvu
Santiaga de Cuba, města, proslulého svými karne-
valy, nebo Baracoa, kde můžete ochutnat tu nej-
lepší horkou čokoládu na Kubě.

odlet do praHy
Snídaně. Transfer na letiště v Holguinu a odlet
zpět do Prahy.

přílet do praHy

1

8

9

72 -

1

2
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63 -
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2

3

Varadero  - HaVana
Snídaně. Transfer z Vašeho hotelu ve Varaderu do
Havany. Ubytování ve vybraném hotelu, volno na
individuální poznávání historické Havany. Nocleh.

HaVana
Snídaně. Dopolední okružní jízda Hava nou se za-
stávkami na náměstí Francisco de Asís, náměstí
Armos, v místní pev nosti. Prohlídka světoznámé ka-
tedrály a dalších zajímavých míst. Oběd v místní re-
stauraci včetně ochutnávky míchaného drinku
„mojito". Po obědě prohlídka prezi dent ského pa-
láce, centrálního parku, Ka pitolu, náměstí revoluce
a havanské univerzity. Odpoledne návrat do hote -
lu, volno. Večer možnost pěší procházky centrem
historické Havany nebo například návštěva mezi-
národně uznávaného kabaretu Tropicana (cca 70,-
CUC). Nocleh v Havaně.

HaVana - Varadero
Snídaně. Dopoledne volno na nákup posledních
suvenýrů (doporučujeme kubánský rum či prosla-
vené kubánské doutníky) a procházku koloniální
Havanou. Poslední možnost prohlédnout si ame-
rická vozidla z 50. let, která jsou na Kubě stále velmi
oblíbená a patří k typickém koloritu Havany. Odpo-
ledne transfer zpět do hotelu ve Varaderu. Ubyto-
vání All Inclusive.

9, 12, 13 dní / 7, 10, 11 nocí EXO–720

53.490,– Kčod

9 dní / 7 nocí EXO–720

58.490,– Kčod

3 dny / 2 noci EXO–719

4.200,– Kčod

odlet z praHy
Odlet z letiště Praha, Přílet do Havany, uvítání na le-
tišti, transfer do hotelu v centru města, nocleh. 

HaVana - cayo larGo
Snídaně. Transfer na letiště, přelet na ostrov Cayo
Largo. Uvítání na letišti a transfer do hotelu. Odpo-
ledne volno na koupání, opalování, vodní sporty.

pobyt na ostroVě cayo larGo
Pobyt s programem All Inclusive. Ostrov Cayo Largo
je oblíbe ným místem pro potápěče díky vynika jí cím
podmín kám na pozorování podmoř ské ho světa.
Ostrov Cayo Largo je ideální pro klidnou dovolenou.

cayo larGo - HaVana
Snídaně. Transfer na letiště, přelet do Havany.
Transfer do hotelu. Volno. Možnost individuální
pěší procházky centrem historické Havany nebo
například návštěva mezi národně uznávaného kaba-
retu Tropi ca na (cca 85,- EUR). Nocleh v Havaně.

odlet do praHy
Snídaně. Odpoledne transfer na letiště  a odlet z
Havany zpět do Prahy.

přílet do praHy

program EXO 795
leteckou přepravu Praha - Havana - Praha
2x nocleh se snídaní v Havaně
polodenní okružní prohlídka Havany s obědem
přelet Havana - Cayo Largo - Havana
5x nocleh s All Inclusive ve vybraném hotelu
program EXO 796
leteckou přepravu Praha - Holguin - Praha
7x nocleh s All Inclusive ve vybraném hotelu
EXO 719 (prodloužení k programům)
2x nocleh s All Inclusive ve vybraném hotelu  v Havaně
okružní prohlídka Havany s obědem
Všehny programy
transfery letiště - hotel - letiště
asistenci partnerské CK

Cena obsahuje

vstupní vízum 950,- Kč
fakultativní výlety

Cena neobsahuje



























HaVana especial
Celodenní výlet do Havany s obědem. Pro-
hlídka památek a návštěva Tropicana.
cena  141,- cuc (vstup jen pro dospělé)

Guama/zátoka sViní
Celodenní výlet na jih Matanzas s obědem.
s možností návštěvy indiánské vesnice, kro-
kodýlí farmy a koupání v Karibském moři. 
V ceně výletu potřeby na šnorchlování.
cena 81,- cuc/dosp., 57,-/dítě

Fakultativní výlety 

BOAT ADVENTURE
Dvouhodinový výlet na motorovém člunu 
s návštěvou mini ZOO
cena  45,- cuc/dosp., 24,- cuc/dítě
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CAyO BLANCO
KATAMARÁNEM

PANENSKÉ OSTROVy
KATAMARÁNEM

KUBA – POByT A PLAVBA

přístaV Varadero 
Příjezd do přístavu Gaviota ve Varaderu v odpoled-
ních hodinách, večeře v restauraci Kike-Kcho (grilo-
vaná langusta), nalodění se na katamarán, nocleh
na palubě.

cayo paraíso – baHía de cádiz
Snídaně,  základní informace, plavba k ostrovu Cayo
Paraíso, šnorchlování u korálového útesu nebo kou-
pání na pláži, pokračování přes zátoky Cardenasu a
Santa Clary směrem k zátoce Bahía de Cádiz s pa-
nenskými plážemi, zakot-vení, večeře, nocleh.

baHía de cádiz – cayo Hicacal
Snídaně. Před opuštěním Bahía de Cádiz, plavba
kolem majáku z roku 1862 východním směrem
k ostrůvku Cayo Hicacal s nádhernými útesy, palma-
mi a panenskými plážemi. Odpoledne zakotvení, ve-
čeře, nocleh.

cayo santo maría 
Snídaně. Plavba okolo ostrůvku Ensenachos k os-
trovu Cayo Santa Maria, koupání v moři. Oběd na
palubě, večer zakotvení v přístavu na Cayo Santa
Maria, večeře, nocleh.

cayo fraGoso – cayo francés 
Snídaně. Návštěva ostrovů Cayo Fragoso a Francés
s množstvím nedotčených pláží s bílým pískem a
bohatým podmořským životem, večeře, nocleh.

isabela – cayo esQuiVel 
Snídaně. Plavba zpět na západ směrem k menší
pobřežní vesničce La Isabela a dále k ostrovu Cayo
Esquivel, ideální místo pro rybolov, večeře, nocleh.

cayo blanco 
Snídaně. Plavba k ostrovu Cayo Blanco se zastávkou
na šnorchlování. Oběd na palubě. Odpoledne zako-
tvení v přístavu Cayo Blanco, koupání na pláži, pro-
cházka po ostrově, možnost zahrát si volejbal nebo
ochutnat čerstvý kokosový ořech. Večeře v restaura-
ci na ostrově (ryby, krevety, langusta). Nocleh na pa-
lubě.

rancHo canGreJo  
Snídaně. Návštěva delfinária Rancho Cangrejo, pla-
vání s delfíny, oběd na palubě, návrat do přístavu,
vylodění.
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praHa - HaVana
Odlet z Prahy na Kubu. Po příletu transfer do hotelu
hotelu Barceló Solymar Varadero 4* s All Inclusive.

Varadero (kuba)

HaVana (kuba)
Transfer do přístavu, po cestě návštěva Hemingwayova
domu a pevnosti El Morro, následné nalodění.

HaVana (kuba)
Tento den doporučujeme fakultativní výlet na tabákové
plantáže Viňales S návštěvou jeskyně Cuevas del Indio
a plavbou na podzemní řece. Večer možnost navštívit
kabaret Tropicana (fakultativně).

HaVana (kuba)
Pěší prohlídka staré Havany s delegátem, případně vy-
užití fakultativních výletů lodní společnosti. V podvečer
vyplutí z Havany.

na moři

monteGo bay (JamaJka)
Jamajka láká především nádhernými plážemi, prvotříd-
ním šnorchlováním a potápěním. Můžete se také vydat
ke 183 m vysokým vodopádům na řece Dunns, na člu-
nem po řece do vnitrozemské džungle nebo na náv-
štěvu destilerie světoznámého rumu Appelton Estate.

GeorGetoWn (Grand cayman)
Kolumbus říkal Kajmanským ostrovům "Las Tortugas"
– želvy. I když je jich tu stále mnoho, vžilo se později
jméno nepřesně označující zde žijící leguány jako kro-
kodýli. Den zde můžete strávit setkáním s delfíny,
šnorchlováním s rejnoky, cyklovýletem po ostrově
nebo lenošením na Sedmimílové pláži.

cozumel (meXiko)
Španělští "Conquistadores" odsud spatřili poprvé
břehy Mexika, když pátrali po zlatě. Na ostrově Cozu-
mel jsou výborné podmínky pro potápění a šnorchlo-
vání. Na souši doporučujeme výlet do kdysi mocného
mayského města Tulum.

HaVana (kuba) – Vylodění
Vylodění, transfer na letiště, odlet do Prahy.

přílet do praHy

2 dny / 1 noc EXO–745

39.990,– Kčod

8 dní / 7 nocí EXO–746

249.990,– Kčod

12 dní / 10 nocí EXO–747

54.990,– Kčod

přístav Varadero - cayo blanco
Nalodění v přístavu Gaviota ve Varaderu, uvítací
koktejl na palubě v 10:00, základní informace,
plavba ke korálovému útesu, šnorchlování. Za-
stávka na ostrově Cayo Blanco, volno na překrás-
né pláži s jemným bílým pískem. Oběd buď na
palubě nebo na ostrově Cayo Blanco. Plavba k El
Carenero a La Pluma, večeře na palubě, nocleh.

cayo blanco – Varadero
Snídaně. Plavba kolem menších ostrůvků,
šnorchlování u korálového útesu, oběd na palu-
bě, plavání s delfíny, volný čas na pláži. Návrat do
Varadera kolem 16:00.

1

2

program EXO 745
1x nocleh na katamaránu s plnou penzí včetně nápojů
program včetně veškerých transferů
anglicky hovořící posádka
Cena 39.990,- Kč / katamarán 
program EXO 746
7x nocleh na katamaránu s plnou penzí včetně nápojů
program včetně veškerých transferů
anglicky hovořící posádka
Cena 249.990,- Kč / katamarán (max. 8 osob)
program EXO 747
leteckou přepravu Praha - Havana - Praha
3x nocleh ve Varaderu v hotelu 4* s All Inclusive
prohlídka Hemingwayova domu a pevnosti El Morro
transfery v Havaně
ubytování na lodi v kajutě dle výběru
plavbu dle trasy
plnou penzi na lodi včetně odpoledního čaje a půlnočních bufetů, voda,
čaj, káva, zmrzlina a led z automatů v samoobslužné restauraci v době jídel
portýrské služby při nalodění a vylodění
kajutového stewarda
dětský a mládežnický klub
přístup na kulturní a sportovní akce během plavby
sportovní a relaxační zařízení lodi (fitness, vířivky, bazény)
českého delegáta
Termín 24.10. - 4.11.2018 Cena od 49.990,- Kč / vnitřní kajuta

Cena obsahuje

vstupní vízum 950,- Kč
fakultativní výlety
servisní poplatek splatný na lodi 70 EUR/osoba (EXO 747)

Cena neobsahuje
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popis: menší, jednoduše vybavené turistické hotely pro nenáročné klienty se
nacházejí v centrální části Varadera. 
pláž: hotely leží cca 250 metrů od písečné pláže, od které jsou odděleny
místní komunikací. 
VybaVení: klientům je k dispozici 16 pokojů v Pullman 
a 34 pokojů v  Dos Mares. Součástí obou hotelů je recepce, restaurace, bar.
zábaVa a sport: v okolí hotelů je mnoho obchodů,
restaurací, barů. 
straVoVání: kontinentální snídaně. 
VybaVení pokoJů: koupelna/WC, klimatizace, TV, telefon, trezor. Na pokoji
lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby.

Pullman / Dos Mares
VARADERO

HH/HH

popis: hotelový areál s 366 pokoji pro nenáročné turisty se nachází přímo
v centru Varadera.
VybaVení: bazén (lehátka a slunečníky u bazénu k dispozici zdarma), re-
staurace, 3 bary (z toho jeden přímo na pláži), internet (za poplatek), ob-
chody, menší konfe renční místnost.
pláž: písečná pláž je vzdálena cca 250 metrů od hotelu, oddělená místní
komunikací. Bar, lehátka a slunečníky na pláži k dispozici zdarma. Ručníky
na pláž zdarma. Platí se jen vratná záloha.
zábaVa a sport: All Inclusive zahrnuje: diskotéku, volej balové hřiště, mi-
nigolf, stolní tenis, biliár, animační programy - show. Za poplatek masáže.
Možnost zábavy v nedalekém centru Varadera. 
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bu-
fetu, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a místních alkoho-
lických nápojů během dne. 
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, satelitní TV, telefon, trezor
(za poplatek). Apartmá mají navíc kuchyňský kout s ledničkou, ventilátor a
balkon nebo terasu. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby
nebo 2 dospělé osoby + 1 dítě. V apartmánu max. 2 dosp. + 2 děti.
Za příplatek 200,- Kč/os/noc možnost ubytování ve studiu.
Za příplatek 400,- Kč/os/noc možnost ubytování v apartmánu.

Mar del Sur
VARADERO

HH

AI
ZA PŘÍPLATEK

Pullman    Dos Mares
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popis: jednoduchý turistický hotel se nachází v centrální části Varadera. 
pláž: písečná pláž je vzdálena cca 200 metrů od hotelu, oddělena místní ko-
munikací. Slunečníky a lehátka na pláži bez poplatku, k dispozici jsou plážové
ručníky (platí se jen vratná záloha).
VybaVení: recepce, hlavní bufetová restaurace, italská restaurace a la carte,
2 bary, restaurace Rancho Bellamar (tato restaurace není zahrnuta v All Inclu-
sive – sleva 15%), internet (za poplatek). Hotelový komplex tvoří 2 bloky s
celkem 272 pokoji.
zábaVa a sport: bazén s oddělenou částí pro děti. All Inclusive zahrnuje:
bezmotorové vodní sporty, biliár, stolní tenis, tenis, volejbal, aerobik, ani-
mační programy, lekce tance.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu
v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a míst-
ních alkoholických nápojů, plážový bar.  
VybaVení pokoJů: koupelna/WC, klimatizace, sat. TV, telefon, trezor (za
poplatek), některé pokoje mají balkón. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2
dospělé osoby + 1 dítě nebo 3 dospělé osoby.

Sunbeach
VARADERO

HHH

popis: v roce 2005 zrenovovaný hotel se nachází uprostřed tropické za-
hrady, cca 4 km od centra Varadera, poblíž 18-ti jamkového golfového
hřiště Varadera.
pláž: hotel leží přímo u dlouhé pláže s jemným bílým pískem. Lehátka a
slunečníky na pláži bez poplatku, k dispozici jsou plážové ručníky (platí se
jen vratná záloha).
VybaVení: 3 restaurace (z toho 2 a la carte), 4 bary (lobby bar, bar na
pláži, snack bar, ovocný bar), obchod se suvenýry, dětský klub (5-10 let), di-
skotéka.
zábaVa a sport: bazén s dětským brouzdalištěm, terasa na slunění (le-
hátka a slunečníky u bazénu bez poplatku). All Inclusive zahrnuje: tenisové
kurty (osvětlení za poplatek), volejbal, stolní tenis, aerobik, plachtění, wind-
surfing, katamaran, kajak, úvodní lekce potápění v bazénu, vodní šlapadla,
potřeby na šnorchlování, denní i večerní animační programy a zábavné
show, dětský klub. Za poplatek: motorové vodní sporty na pláži, masáže, in-
ternet. 
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bu-
fetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a
místních alkoholických nápojů během dne, víno k večeři. 
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, fén, sat. TV, telefon, mini-
bar, trezor (za poplatek) a balkon nebo terasu. Na pokoji lze ubytovat maxi-
málně 2 dospělé osoby + 1 dítě nebo 3 dospělé osoby. Možnost ubytování
2 dospělých se 2 dětmi ve 2 propojených pokojích. Za příplatek 200,-
Kč/os./noc pokoj s výhledem na moře.

Be Live Experience Tuxpan
VARADERO

HHH

Al

Al



popis: jednoduchý turistický hotel s 235 pokoji v rozlehlé zahradě se nachází
v jižní části Varadera.
VybaVení: 4 restaurace, 2 bary, plážový bar, kadeřnický salon a konferenční
místnost.
pláž: překrásná pláž s jemným bílým pískem před hotelem., lehátka a
slunečníky na pláži k dispozici zdarma.
zábaVa a sport: 2 bazény, dětský bazén a miniklub. All Inclusive zahrnuje:
tenis, fitness centrum, hřiště na plážový volejbal, diskotéku, centrum vodních
sportů - windsurfing, kajaky, katamarány, potřeby na šnorchlo vání. Animační
programy - show, kurz tance salsa, kurz španělštiny. za poplatek motorizo-
vané vodní sporty.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu
v hlavní restauraci, snacky a neo me z ená konzumace nealkoholických a míst-
ních alkoholických nápojů během dne. Ve 2 restauracích večeře a la carte. 
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, TV, klimatizace, telefon, trezor (za popla-
tek), minibar nebo lednička. 
Za příplatek 400,- Kč/osoba/noc pokoj superior s minibarem, balkónem a vý-
hledem do zahrady.
Na pokoji max. 2 dospělé osoby + 1 dítě nebo 3 dospělé osoby.

Gran Caribe Club Kawama
VARADERO

HHH

popis: hotel se nachází v hotelové zóně cca 10 km od centra Varadera.
VybaVení: 5 restaurací (z toho 3 a la carte), 5 barů, dětský klub (4-12 let),
obchod se suvenýry.
pláž: hotel leží přímo u nádherné písečné pláže s bílým pískem. Lehátka a
slunečníky na pláži bez poplatku, k dispozici jsou plážové ručníky (platí se
jen vratná záloha). 
zábaVa a sport: 4 bazény. All Inclusive program zahrnuje: fitness cen-
trum, saunu, tenis, plážový volejbal, biliár, stolní tenis, centrum vodních
sportů: kajak, windsurfing, vodní pólo. Animační programy - večerní show.
Za poplatek: potápění, masáže a lázeňské terapie. 
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bu-
fetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a
místních alkoholických nápojů během dne.
VybaVení pokoJů: koupelna, WC, fén, klimatizace, sat. TV, telefon, malá
lednička, trezor, žehlička a žehlící prkno, balkon nebo terasa. Na pokoji lze
ubytovat maximálně 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby + 2 děti

Labranda Varadero Resort
VARADERO

HHHH

Al

Al
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poloHa Hotelu: oblíbený hotel se nachází cca 36 km od letiště ve Vara-
deru, cca 8 km od turistického centra, přímo u krásné písečné pláže. 
V blízkosti hotelu golfové hřiště a nákupní centrum Las Americas.
VybaVení Hotelu: vstupní hala s recepcí, 5 restaurací, 7 barů, konferenční
prostory, připojení na internet, 2 bazény, dětský bazén, minimarket, salon
krásy, obchod se suvenýry, zdarma vláček pro dopravu k nákupnímu centru.
zábaVa a sport: biliár, tenis, stolní tenis, plážový volejbal, vodní sporty, mini-
golf, lukostřelba, zahradní šachy, masáže, animační programy.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu, občerstvení
během dne, neomezenou konzumaci nealkoholických a alkoholických nápojů
místní výroby.
VybaVení pokoJů: klimatizace, telefon, SAT-TV, trezor, minibar, fén, vlastní
soc. zařízení, balkon nebo terasa, pokoje typu junior suite a bungalovy za pří-
platek 1.200,- Kč/os./noc. Na standardním pokoji max. 2 dosp. osoby + 1 dítě
nebo 3 dosp. osoby. Pokoje typu Junior Suite, Suite a bungalovy umožňují uby-
tování 2 dosp. osob + 2 dětí.

Sol Palmeras
VARADERO

HHHH

popis: luxusní resort se nachází uprostřed tropické zahrady, cca 10 km od
turistického centra Varadera, přímo u krásné písečné pláže. Hotel je obklo-
pen ekologickou rezervací Varahicacos.
pláž: rozlehlá písečná pláž s jemným bílým pískem a pozvolným vstupem
do moře. Lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži zdarma.
VybaVení: 4 restaurace (z toho 3 a la carte), 6 barů, 2 bazény (z toho
jeden pro hosty Privilege), dětský bazén, konferenční místnost, internet (za
poplatek), diskotéka, miniklub (pro děti od 4 do 12 let), klub pro teenagery
(od 13 let).
zábaVa a sport: tenis, multifunkční hřiště, bezmotorové vodní sporty
(windsurfing, plachtění, kajak, šlapadla, katamarán, šnorchlování), fitness
centrum, sauna a jacuzzi (za poplatek), animační programy, kurzy tance,
kurzy španělštiny, večerní show. Za poplatek lázeňské terapie, masáže.
straVoVání: All Inclusive (24 hod.): snídaně, obědy, večeře formou bufetu,
občerstvení během dne, neomezenou konzumaci nealkoholických a alkoho-
lických nápojů místní výroby. 
VybaVení pokoJů: koupelna/WC, fén, klimatizace, satelitní TV, telefon, tre-
zor, minibar, kávovar, žehlička, žehlící prkno a balkon nebo terasa. Na pokoji
lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby + 2 děti. Po-
koje typu „Privilege“ jsou určené pouze pro dospělé klienty (starší 18 let),
jsou prostornější a ubytovaným hostům umožňují navíc vstup do Privilege
salonku s privátním barem (širší nabídka nápojů) a internetovým wifi připoje-
ním (za poplatek), možnost snídaně v Privilege salonku, přístup na Privilege
pláž. Na pokoji Privilege lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby.

Ocean Varadero El Patriarca
VARADERO

HHHH

Al

Al



popis: hotelový rezort, otevřený v roce 2015,  se vzdušnou a prostornou ar-
chitekturou je rozdělený do několika částí, nachází se uprostřed tropické
zahrady a nabízí ubytování ve vilkách s krásným výhledem na moře a dále v
hlavní ubytovací částí se snadným přístupem k veškerému hotelovém zázemí
a komfortu. Hotel se nachází v hotelové zóně cca 7 km od centra Varadera.
VybaVení: 5 restaurací (z toho 4 a la carte), 5 barů, dětský klub (4-12 let),
obchod se suvenýry. Za poplatek služby lékaře, prádelna, hlídání dětí, inter-
net/wifi, salón krásy, masáže, půjčovna aut a motorek.
pláž: ke komplexu patří 2 menší písečné pláže s bílým pískem, které jsou
rozdělené útesem. Lehátka a slunečníky na pláži bez poplatku, k dispozici
jsou plážové ručníky (platí se jen vratná záloha). 
zábaVa a sport: 2 bazény, dětský bazén, jacuzzi. All Inclusive program
zahrnuje: fitness centrum, tenis, basketbal, centrum vodních sportů. Za
poplatek: hlídání dětí. 
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu
v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a míst-
ních alkoholických nápojů během dne.
VybaVení pokoJů: koupelna, WC, fén, klimatizace, stropní ventilátor, sat.
TV, kávovar,  telefon, minibar, trezor, žehlička a žehlicí prkno, balkon nebo
terasa. Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé
osoby + 2 děti.

Ocean Vista Azul
VARADERO

HHHH

popis: nový hotelový rezort, otevřený v roce 2016, se nachází se uprostřed
tropické zahrady, v hotelové zóně cca 9 km od centra Varadera. Hotel se
skládá ze 3 částí: hlavní hotelová budova, Family (pro rodiny s dětmi) a Elite
(část určená pouze pro dospělé klienty).
VybaVení: 5 restaurací (z toho 4 a la carte), 6 barů, dětský klub s aquapar-
kem, obchod se suvenýry. Za poplatek internet, půjčovna aut a motorek. 
pláž: Hotel leží přímo u písečné pláže s bílým pískem. 
Lehátka a slunečníky na pláži bez poplatku, k dispozici jsou plážové ručníky
(platí se jen vratná záloha). 
zábaVa a sport: 3 bazény, dětský bazén. All Inclusive program zahrnuje:
fitness centrum, tenis, aerobik, vodní aerobik, plážový volejbal. Centrum
vodních sportů: katamarán, kajak, windsurfing, šlapadla. Za poplatek
sauna, masáže, potápění, golf. Animační programy, večerní show, kurzy
tance.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bu-
fetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a
alkoholických nápojů během dne.
VybaVení pokoJů: koupelna, WC, fén, klimatizace, TV, minibar, trezor,
balkon nebo terasa. Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby
nebo 2 dospělé osoby + 1 dítě.

Iberostar Selection Bella Vista
VARADERO

HHHHH

Al

Al
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popis: hotel se nachází v hotelové zóně asi 10 km od centra Varadera. Le-
tiště Varadero je vzdáleno asi 35 km. 
VybaVení: klientům je k dispozici 36 patrových bungalovů ležících v pří-
jemné zahradě, 4 restaurace (z toho 3 a la carte), 3 bary. Hlavní budova na-
bízí recepci, lobby bar, butik, obchod se suvenýry. Součástí areálu je
klimatizovaná restaurace „La Colina“ s terasou, bar Siboney, pool bar a bar na
pláži. Velký bazén s oddělenou částí pro děti, dětský klub (pro děti od 4 do 12
let). Hotel nabízí zdarma speciální balíčky pro novomanžele.
pláž: hotel leží přímo u 4 km dlouhé nádherné pláže s bílým pískem. Le-
hátka a slunečníky zdarma. 
zábaVa a sport: tenis (osvětlení za poplatek), stolní tenis, volejbal, kajak,
šlapadlo, katamarán, snorchlování, potápění, biliár, za poplatek – masáže, in-
ternet, půjčovna kol, jízda na koni, golfové hřiště vzdáleno asi 5 km.Večer živá
hudba nebo zábavná show. 
straVoVání: All Inclusive - bufetová snídaně, obědy, večeře. Výběr alko i ne-
alkoholických nápojů 24 hodin denně. 
VybaVení pokoJů: koupelna/WC (220 V), fén, klimatizace, satelitní TV, tele-
fon, trezor za poplatek, minibar (za poplatek), balkon nebo terasa. Na pokoji
lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby + 1 dítě.

Be Live Experience Turquesa
VARADERO
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popis: hotel se nachází přímo u pláže, nedaleko centra Varadera, cca 30
km od letiště Varadero. 
VybaVení: bazén, dětský klub, 4 restaurace (z toho 3 a la carte), 3 bary, ka-
várna, noční klub, salon krásy, obchod se suvenýry, konferenční místnost.
pláž: rozlehlá pláž s jemným bílým pískem u hotelu. Lehátka a slunečníky
na pláži i u bazénu bez poplatku. 
zábaVa a sport: tenis, sauna, plážový volejbal, fitness centrum, aerobik,
minigolf, stolní tenis, animační programy, kurzy tance, půjčovna jízdních kol,
vodní sporty (katamarán, šnorchlování, kajak, windsurfing).
Za poplatek: masáže, 18-ti jamkové golfové hřiště nedaleko hotelu, hote-
lový lékař, internet.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bu-
fetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealko a místních
alkoholických nápojů během dne.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, fén, klimatizace, sat. TV, telefon, menší
chladnička, trezor, balkón. Na pokoji lze ubytovat max. 2 dospělé osoby + 1
dítě nebo 3 dospělé osoby.

Be Live Experience Varadero
VARADERO
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poloHa Hotelu: hotel se nachází v hotelové zóně asi 10 km od centra Vara-
dera. Letiště Varadero je vzdáleno asi 40 km. 
VybaVení: 8 restaurací (z toho 7 a la carte), 9 barů, 2 bazény s pool bary, od-
dělený dětský bazén, skluzavka u bazénu, sauna, centrum krásy Alameda, ma-
sáže (za poplatek), jacuzzi, internet (za poplatek), 2 konferenční místnosti,
prádelna (za poplatek), minimarket/obchod se suvenýry, hotelový lékař, hlídání
dětí (za poplatek), dětský klub.  Lehátka a slunečníky zdarma.
pláž: přímo u hotelu je dlouhá pláž s jemným bílým pískem. 
zábaVa a sport: fitness centrum, tenisový kurt, plážový volejbal, kánoe, kata-
marán, šnorchlování, úvodní hodina potápění v bazénu. Animační programy
během dne, večer živá hudba nebo zábavná show. Za poplatek možnost pro-
nájmu aut, motorek a kol. 
straVoVání: All Inclusive - bufetová snídaně, obědy, večeře. Výběr alko i neal-
koholických nápojů 24 hodin denně. 
VybaVení pokoJů: koupelna/WC (220 V), fén, klimatizace, sat. TV, telefon, tre-
zor (za poplatek), minibar, žehlička s žehlícím prknem, balkon nebo terasa. Na
pokoji lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby + 1 dítě.

Memories Varadero Beach Resort
VARADERO
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popis: moderní hotel se skládá z hlavní budovy a dvou a třípatrových
budov. Hotel se nachází cca 14 km od turistického centra Varadera, přímo
u krásné písečné pláže.
VybaVení: 7 restaurací (z toho 2 bufetové a 5 a la carte), 8 barů, terasa na
slunění, 2 bazény, dětský bazén, obchod se suvenýry, kadeřnictví, salon
krásy, konferenční místnost, internet (za poplatek). Dětský klub (4-12 let),
dětské hřiště.. 
pláž: hotel leží přímo u nádherné dlouhé pláže s bílým pískem. Lehátka a
slunečníky u bazénu i na pláži zdarma. 
zábaVa a sport: tenis, multifunkční hřiště, stolní tenis, plážový volejbal,
bezmotorové vodní sporty (windsurfing, plachtění, šlapadla, katamarán), fit-
ness centrum, sauna, parní lázně, jacuzzi, animační programy.  Poblíž ho-
telu se nachází 18-jamkové golfové hřiště. Za poplatek lázeňské terapie,
masáže.
straVoVání: All Inclusive (24 hod.): snídaně, obědy, večeře formou bu-
fetu, občerstvení během dne, neomezenou konzumaci nealkoholických a
alkoholických nápojů místní výroby.
VybaVení pokoJů: koupelna/WC, fén, klimatizace, satelitní TV, přehrávač
CD, telefon, trezor, minibar, kávovar, balkon nebo terasa. Na pokoji lze uby-
tovat maximálně 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby + 1 dítě.

Grand Memories Varadero
VARADERO
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popis: hotel se nachází uprostřed tropické zahrady, vedle hotelu Barcelo So-
lymar, nedaleko centra Varadera. 
VybaVení: 3 restaurace (z toho 2 a la carte), 2 bary, dětské hřiště, dětský
klub, obchod se suvenýry, internet.
pláž: rozlehlá pláž s jemným bílým pískem u hotelu.
zábaVa a sport: bazén s oddělenou částí pro děti, tenis, plážový volejbal,
fitness centrum, sauna, masáže (za poplatek), stolní tenis, biliár, basketbal,
nemotorové vodní sporty (šlapadla, windsurfing), diskotéka, animační pro-
gramy.
Za poplatek: potápěčské centrum cca 300 metrů od hotelu, 18- ti jamkové
golfové hřiště nedaleko hotelu.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu
v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealko a místních alko-
holických nápojů během dne.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, fén, klimatizace, sat. TV, telefon, led-
nička, trezor, balkón či terasa. Na pokoji lze ubytovat max. 2 dospělé osoby +
1 dítě nebo 3 dospělé osoby. Příplatek za pokoj s výhledem na moře 320,- Kč
/osoba/noc.

Occidental Arenas Blancas
VARADERO
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popis: moderní hotel s 525 pokoji se nachází nedaleko centra Varadera.
Ubytování je ve standardních pokojích v dvoupatrových bungalovech, umís-
těných v tropické zahradě, nebo za příplatek (400,- Kč/osoba/noc) v rekon-
struovaných pokojích v hotelové budově. 
VybaVení: 6 restaurací, 5 barů, dětský klub, dětské hřiště, obchod se su-
venýry, turistické centrum, salón krásy, internet.
pláž: rozlehlá pláž s jemným bílým pískem u hotelu. 
zábaVa a sport: 2 bazény a jacuzzi. All Inclusive zahrnuje: tenis, hřiště
na volejbal, fitness centrum, saunu, luko střelba, centrum vodních sportů:
zdarma: kajaky, šlapadla, windsurfing, katamarány. Animační programy,
lekce tenisu, tance salsa, španělštiny. Za poplatek: potápěčské centrum,
18- ti jamkové golfové hřiště nedaleko hotelu.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i veče ře formou bu-
fetu v hlavní restauraci, snacky a neomeze ná konzumace nealko a místních
alkoholických nápojů během dne. Ve 4 restauracích večeře a la carte.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, nastavitelná klimatizace, TV, minibar,
telefon, rádio, trezor, fén, rychlovarná konvice, balkón či terasa. Za přípla-
tek 800,- Kč/osoba/noc pokoj Suite Bungalov. Na pokoji lze ubytovat max. 2
dospělé osoby + 1 dítě nebo 3 dospělé osoby, v Suite Bungalovu (bez pří-
platku) lze ubytovat max. 2 dospělé osoby + 2 děti.

Barceló Solymar
VARADERO
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popis: hotel se nachází v hotelové zóně cca 10 km od centra Varadera.
pláž: rozlehlá, bílá písečná pláž, přímo u hotelu.
VybaVení: 3 restaurace (z toho 2 a la carte), 5 barů, dětské hřiště, obchod
se suvenýry, internet (za poplatek).
zábaVa a sport: 3 bazény, dětský bazén. All Inclusive program zahrnuje:
fitness centrum, saunu, tenis, plážový volejbal, biliár, stolní tenis, centrum
vodních sportů: katamarán, kajak, windsurfing, šlapadla. Animační programy -
večerní show. Za poplatek: masáže. 
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu
v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a míst-
ních alkoholických nápojů během dne.
VybaVení pokoJů: koupelna, WC, fén, klimatizace, TV, telefon, lednička, tre-
zor (za poplatek), balkon nebo terasa. Na pokoji lze ubytovat maximálně 3
dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby + 2 děti.
Za příplatek 320,- Kč/osoba/noc ubytování v bungalovu.

Iberostar Tainos
VARADERO
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popis: hotelový komplex se nachází na konci Varadera, v udržované tro-
pické zahradě. Hotel je určen pouze pro klienty starší 16 let
pláž: rozlehlá, bílá písečná pláž, přímo u hotelu.
VybaVení: 3 restaurace (z toho 2 a la carte), 5 barů, kadeřník, obchod se
suvenýry, konferenční místnost, internet (za poplatek).
zábaVa a sport: bazén, diskotéka. All Inclusive program zahrnuje: fitness
centrum, saunu, jacuzzi, tenis, plážový volejbal, aerobik, basketbal, stolní
tenis, centrum vodních sportů: katamarán, kajak, windsurfing, šlapadla.
Animační programy - večerní show, kurzy španělštiny a tance. Za poplatek
masáže.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bu-
fetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a
místních alkoholických nápojů během dne.
VybaVení pokoJů: koupelna/WC, fén, klimatizace, sat. TV, telefon, mini-
bar, trezor, kávovar, balkon nebo terasa. Na pokoji lze ubytovat maximálně
3 dospělé osoby.

Iberostar Playa Alameda
VARADERO
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popis: hotel s 548 pokoji se nachází na východním cípu Varadera. Součástí
hotelu je Fiesta Club na exkluzivním ostrůvku Cayo Libertad Island s privátní
pláží.
VybaVení: 3 restaurace (z toho 2 a la carte), 2 bary, dětské hřiště, dětský
klub, obchod se suvenýry, internet.
pláž: rozlehlá pláž s jemným bílým pískem u hotelu.
zábaVa a sport: bazén s oddělenou částí pro děti, tenis, plážový volejbal,
fitness centrum, sauna, masáže (za poplatek), stolní tenis, biliár, basketbal,
nemotorové vodní sporty (šlapadla, windsurfing), diskotéka, animační pro-
gramy.
Za poplatek: potápěčské centrum cca 300 metrů od hotelu, 18- ti jamkové
golfové hřiště nedaleko hotelu.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu
v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealko a místních alko-
holických nápojů během dne.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, fén, klimatizace, sat. TV, telefon, led-
nička, trezor, balkón či terasa. Na pokoji lze ubytovat max. 2 dospělé osoby +
1 dítě nebo 3 dospělé osoby. Příplatek za pokoj s výhledem na moře 400,- Kč
/osoba/noc.

Fiesta Americana Punta Varadero
VARADERO
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popis: club je součástí hotelu Fiesta Americana Punta Varadero a leží na
exkluzivním ostrůvku Cayo Libertad Island s privátní pláží. Fiesta Club je
určen pouze pro klienty starší 18 let. 
VybaVení: restaurace a la carte, 2 bary, bazén, dále mohou klienti využívat
veškeré vybavení sousedního hotelu Fiesta Americana Punta Varadero.
pláž: privátní pláž ostrova Cayo Libertad s jemným bílým pískem, přímo u
hotelu. 
zábaVa a sport: fitness centrum, kompletní vybavení sousedního hotelu
Fiesta Americana Punta Varadero.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bu-
fetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a
místních alkoholických nápojů (lobby bar je otevřen 24 hodin denně). 
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, fén, stropní ventilátor, klimatizace, sat.
TV, minibar, telefon, DVD přehrávač, trezor, rychlovarná konvice, žehlička a
žehlící prkno, balkón nebo terasa. 
Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby.

Fiesta Club hotelu Fiesta Americana
VARADERO
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popis: hotelový komplex se nachází uprostřed tropické zahrady a skládá se
z několika třípatrových budov, asi 2 km od centra Varadera. Součástí hotelu je
exclusivní VIP část Casa de los Cosmonautas.
pláž: hotel leží přímo u dlouhé pláže s jemným bílým pískem. Lehátka a slu-
nečníky na pláži bez poplatku, k dispozici jsou plážové ručníky (platí se jen
vratná záloha).
VybaVení: 8 restaurací (z toho 2 hlavní bufetové, 2 grill-restaurace a 4 restau-
race a la carte s italskou, kubánskou, asijskou a středozemní kuchyní), 2 bary
na pláži, snack bar (24 hod. All Incl.), baby-klub (do 4 let), 2 dětské kluby (5-12
let).
zábaVa a sport: tři bazény, bazén pro děti, terasa na slunění (lehátka a
slunečníky u bazénu bez poplatku). All Inclusive zahrnuje: sauna, fitness cen-
trum, 4 tenisové kurty (osvětlení za poplatek), basketbal, volejbal, stolní tenis,
biliár, aerobik, lukostřelba, minigolf, plachtění, windsurfing, katamaran,
úvodní lekce potápění v bazénu, vodní šlapadla, potřeby na šnorchlování,
denní i večerní animační programy a zábavné show, dětský klub. Za poplatek:
masáže, potápění, pronájem mopedu, internet. 
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu
v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a míst-
ních alkoholických nápojů během dne, víno k večeři. 
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, sat. TV, telefon, trezor (za
poplatek), menší lednička a balkon nebo terasa. Za příplatek 400,-
Kč/osoba/noc je možný pokoj s výhledem na moře. Za příplatek 800,-
Kč/osoba/noc je možný pokoj Junior Suite, který  je o něco prostornější a má
navíc oddělenou ložnici. Na standardním pokoji lze ubytovat max. 2 dosp. osoby
+ 1 dítě nebo 3 dosp. osoby, v Junior Suite lze ubytovat max. 2 dosp. osoby + 2
děti. Za příplatek 1.300,- Kč/osoba/noc ubytování ve VIP části Casa de los Cos-
monautas.

Sol Varadero Beach
VARADERO
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popis: hotelový komplex se skládá z hlavní budovy s junior suitami a 11
dvoupatrových vilek, ve kterých se nachází suity. Hotel leží uprostřed trop-
ické zahrady, cca 4 km od turistického centra Varadera. Hotel akceptuje
pouze klienty starší 18 let. 
VybaVení: hlavní bufetová restaurace, 3 restaurace a la carte (italská,
kubánská a gril), 7 barů, velký bazén s jacuzzi, obchod se suvenýry, konfer-
enční místnost, diskotéka. 
pláž: hotel leží přímo u dlouhé pláže s bílým pískem. Lehátka a slunečníky
u bazénu i na pláži zdarma. 
zábaVa a sport: tenis, aerobik, biliár, šipky, basketbal, plážový volejbal,
vodní pólo, bezmotorové vodní sporty (windsurfing, plachtění, kajak), fit-
ness centrum, sauna, animační programy a večerní show, sportovní
soutěže, lekce tance. Za poplatek internet. Poblíž hotelu se nachází 18-ti
jamkové golfové hřiště. Golf v rámci All Inclusive zdarma (nabídka
nezahrnuje povinný pronájem golfového vozíku a transfer). Za poplatek
potápění, masáže. 
straVoVání: All Inclusive (24 hod.): snídaně, obědy, večeře formou
bufetu, občerstvení během dne, neomezenou konzumaci nealkoholických
a alkoholických nápojů místní výroby. 
VybaVení pokoJů: koupelna/WC, fén, klimatizace, satelitní TV, přehrávač
CD, telefon, trezor, kávovar, žehlička, balkon nebo terasa.
Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé.

Be Live Adults only Cactus
VARADERO
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popis: moderní hotelový komplex s 316 pokoji v 11 dvou patrových vilkách
se nachází v zahradě, 7 km od Varadera. 
VybaVení: 4 restaurace (z toho 2 a la carte), 4 bary, obchod, diskotéka, inter-
net za poplatek.
pláž: rozlehlá pláž s jemným bílým pískem, přímo u hotelu. Lehátka na pláži
a plážové ručníky bez poplatku.
zábaVa a sport: velký bazén s jacuzzi, dětské brouzdaliště. All Inclusive za-
hrnuje: tenis, plážový volejbal, diskotéku, centrum vodních sportů - windsur-
fing, šlapadla, kajaky, katamarány, potřeby na šnorchlování, zábavné show,
kurz tance salsa, kurz španělštiny, aerobik. Animační programy pro děti i do-
spělé, 5x denně transfer do Varadera. Za poplatek: motorizované vodní
sporty, potápěčské cen trum. 
straVoVání: All Inclusive - zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu
v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzu ma ce nealko a místních alko-
holických nápojů 24 hodin denně.  
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, TV (sat.), klimatizace, telefon, trezor (za
poplatek), fén, minibar, balkón či terasa. Na pokoji max. 2 dosp. os.+ 2 děti
nebo 3 dosp. osoby.

Roc Arenas Doradas
VARADERO
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popis: moderní hotelový komplex s 276 pokoji v třípatrových budovách se
nachází v rozlehlé zahradě, v jižní části Varadera. Hotel akceptuje pouze kli-
enta starší 16 let.
VybaVení: 4 restaurace, 3 bary, obchod se suvenýry, turistické centrum.
pláž: rozlehlá pláž s jemným bílým pískem, přímo u hotelu.
zábaVa a sport: 2 bazény, jacuzzi. All Inclusive zahrnuje: hřiště na plá-
žový volejbal, centrum vodních sportů- windsurfing, kajaky, katamarány, po-
třeby na šnorchlování, animační programy - show, lekce aerobiku, kursy
tance salsa. Za poplatek: motorizované vodní sporty, potápěčské centrum. 
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bu-
fetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a
místních alkoholických nápojů během dne. Ve 2 restauracích večeře a la
carte. 
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, TV, klimatizace, telefon, trezor (za
poplatek), fén, minibar, balkón nebo terasa. Na pokoji lze ubytovat maxi-
málně 2 dospělé osoby nebo 3 dospělé osoby.

Roc Barlovento
VARADERO
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popis: luxusní hotelový resort určený pouze pro páry starší 18 let, nachází
se uprostřed tropické zahrady, cca 8 km od centra Varadera.
pláž: dlouhá pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu. Lehátka a
slunečníky na pláži bez poplatku.
VybaVení: 5 restaurací (z toho 4 a la carte - italská, karibská, rybí a gril-bar),
4 bary, obchod se suvenýry, butik. Za poplatek internet. 
zábaVa a sport: 3 velké propojené bazény, lehátka a slunečníky u bazénu
bez poplatku, All Inclusive zahrnuje: 3 tenisové kurty, stolní tenis, aerobik,
vodní gymnastika, squash, biliár, šipky, fitness centrum, basketbal, plážový
volejbal, minigolf, sauna, jacuzzi, vodní sporty - windsurfing, katamarány,
potřeby na šnorchlování, potápění (1 ponor denně), denní i večerní animační
programy a zábavné show. Za poplatek: lázeňské te rapie, masáže, golf, kurzy
potápění. 
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu
v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace místních i mezinárod-
ních nealkoholických a alkoholických nápojů (bary jsou otevřené od 8.00 do
03.00), večeře v některé z a la carte restaurací (nutná rezervace den předem). 
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, fén, klimatizace, sat. TV, telefon, trezor,
kávovar, žehlička s žehlicím prknem a balkon nebo terasa s výhledem do
zahrady. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby. Ubytování dětí
není možné.

Royalton Hicacos Resort & Spa
VARADERO
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popis: luxusní resort postavený v roce 2013 se nachází v nově vybudova-
ném přístavu jachet na východním cípu Varadera s krásnou promenádou,
v okolí se nachází restaurace, bary a nákupní centrum. Kromě jiného
v okolí hotelu najdete i proslulou rybí restauraci Kike-Kcho.
pláž: písečná pláž s jemným bílým pískem a pozvolným vstupem do moře
se nachází cca 300 metrů od hotelu. Plážové ručníky, lehátka a slunečníky
u bazénu i na pláži zdarma. 
VybaVení: 5 restaurací (z toho 4 a la carte), gril-bar na pláži, snack-bar u
bazénu, 8 barů, 5 bazénů (z toho 2 dětské bazény), jacuzzi, konferenční
místnost, internet/wifi (za poplatek), obchod se suvenýry, kadeřník, disko-
téka, dětský klub (pro děti od 4 do 8 let). Hotelový lékař (za poplatek).
zábaVa a sport: tenis, aerobik, plážový volejbal, fitness centrum, ani-
mační programy, večerní show. Za poplatek motorové vodní sporty, ryba-
ření, potápění, lázeňské terapie, sauna, masáže, hlídání dětí. Cca 5 km od
hotelu se nachází 18-jamkové golfové hřiště (slevy pro hotelové hosty). 
straVoVání: All inclusive (24 hod.): snídaně, obědy, večeře formou bu-
fetu, občerstvení během dne, neomezenou konzumaci nealkoholických a
alkoholických nápojů místní výroby. 
VybaVení pokoJů: koupelna/WC, fén, stropní ventilátor, klimatizace, sat.
LCD TV, telefon, trezor, minibar, kávovar, žehlička, žehlící prkno a balkon
nebo terasa. Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby nebo 2
dospělé osoby + 2 děti. Studia a apartmá jsou navíc vybavena kuchyňkou
s menší ledničkou, sporákem se keramickou deskou a mikrovlnnou trou-
bou.

Melia Marina Varadero
VARADERO
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popis: hotelový komplex se nachází uprostřed tropické zahrady, poblíž ná-
kupního centra Plaza America, cca 8 km od centra Varadera. 
pláž: hotel leží přímo u dlouhé pláže Las Americas s jemným bílým pískem.
Lehátka a slunečníky na pláži bez poplatku, k dispozici jsou plážové ručníky.
VybaVení: 6 restaurací (z toho 1 hlavní bufetová 
a 5 a la carte, 3 bary, snack bar na pláži, obchod 
se suvenýry, salon krásy. 24 hod. All Inclusive. 
zábaVa a sport: bazén s dětským brouzdalištěm (lehátka a slunečníky u
bazénu bez poplatku), jacuzzi. All Inclusive zahrnuje: fitness centrum, 2 teni-
sové kurty (osvětlení za poplatek), basketbal, plážový volejbal, aerobik, stolní
tenis, lukostřelba, minigolf, plachtění, windsurfing, kajak, katamaran, úvodní
lekce potápění v bazénu, vodní šlapadla, potřeby na šnorchlování, denní i ve-
černí animační programy a zábavné show. Za poplatek: potápění, biliár, inter-
net. Poblíž hotelu se nachází 18-jamkové golfové hřiště. 
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu
v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a míst-
ních alkoholických nápojů během dne. 
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, fén, klimatizace, sat. TV, telefon, trezor,
minibar, kávovar a balkon nebo terasu. Za příplatek 800,- Kč/osoba/noc je
možný pokoj s výhledem na moře. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 do-
spělé osoby + 1 dítě (ubytování 3 dospělých osob na 1 pokoji není možné).

Melia Varadero
VARADERO
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popis: luxusní hotelový komplex s 591 pokoji ve dvou
a třípatrových domcích, se nachází asi 10 km od centra Varadera, v upravo-
vané tropické zahradě. 
pláž: rozlehlá, bílá písečná pláž, přímo u hotelu.
VybaVení: 5 restaurací, 6 barů (lobby bar otevřen 24 hodin denně), butik,
dětský klub (od 5 do 12 let), konferenční místnost, obchod se suvenýry,
salón krásy, 3 bazény, dětské brouzdaliště. Internet za poplatek.
zábaVa a sport: diskotéka. All Inclusive program zahrnuje: fitness cen-
trum, saunu, tenis, polyfunkční hřiště, šipky, lukostřelba, stolní tenis, bad-
minton, centrum vodních sportů: katamarán, kajak, windsurfing, šlapadla,
vodní pólo. Animační programy - večerní show.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bu-
fetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a
místních alkoholických nápojů během dne. Ve 2 restauracích večeře a la
carte. 
VybaVení pokoJů: koupelna, WC, fén, klimatizace, TV, telefon, minibar,
trezor, kávovar a balkon nebo terasa. Na pokoji lze ubytovat maximálně 3
dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby + 2 děti.

Melia Peninsula Varadero
VARADERO
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popis: komfortní hotel se nachází uprostřed tropické zahrady, cca 36 km od
letiště Varadero, cca 7 km od turistického centra, přímo u krásné písečné
pláže. Přímo u hotelu najdete golfové hřiště a nákupní centrum Las Ameri-
cas. V hotelu je možné ubytovat pouze dospělé klienty (starší 18 let). 
VybaVení: hlavní bufetová restaurace, 4 restaurace a la carte (italská, japon-
ská, mezinárodní a steak-house), pizzerie, 5 barů, 4 bazény, jacuzzi, bar u
bazénu, terasa na opalování, obchod se suvenýry, salon krásy, kadeřník,
klenotnictví, internet, hotelový lékař.
pláž: hotel leží přímo u nádherné dlouhé pláže s bílým pískem. Lehátka,
slunečníky a plážové ručníky na pláži i u bazénu zdarma. 
zábaVa a sport: stolní tenis, šipky, biliár, plážový volejbal, fitness, aerobik,
lukostřelba, bezmotorové vodní sporty (windsurfing, katamarán, kajak),
sauna, masáže (za poplatek), animační programy, golf (přímý vstup z hotelu
do golfového klubu) – pro hotelové hosty platí speciální ceny.  
straVoVání: All Inclusive (24 hod): snídaně, obědy, večeře formou bufetu,
občerstvení během dne, neomezenou konzumaci nealkoholických a alko-
holických nápojů místní výroby. 
VybaVení pokoJů: koupelna/WC, fén, klimatizace, satelitní TV, telefon, tre-
zor, minibar, balkon nebo terasa. Na pokoji lze ubytovat maximálně 3
dospělé osoby.

Melia Las Americas
VARADERO
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popis: Tento komfortní hotel se nachází uprostřed tropické zahrady, cca
10 km od centra Varadera, patří do známého španělského hotelového ře-
tězce Blau-hotels. Hotel je určen pouze pro páry starší 18 let.
pláž: dlouhá pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu. Lehátka, sluneč-
níky i ručníky na pláži bez poplatku.
VybaVení: 3 restaurace (hlavní bufetová restaurace Flamboyan, a la carte
restaurace Palma Real, grill restaurace Las Adelfas), 3 bary, kadeřnický
salon, obchod se suvenýry, butik, konferenční místnost. Za poplatek inter-
net.  
zábaVa a sport: bazén, lehátka a slunečníky u bazénu bez poplatku, All
Inclusive zahrnuje: 2 tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní tenis, ae-
robik, plážový volejbal, jacuzzi, vodní sporty - windsurfing, kajak, plachtění,
potřeby na šnorchlování, úvodní hodina potápění v bazénu, denní i večerní
animační programy a zábavné show, lekce španělštiny pro začátečníky,
lekce tance. Za poplatek: motorové vodní sporty, lázeňské terapie, sauna,
potápění.  
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bu-
fetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace místních i mezi-
národních nealkoholických a alkoholických nápojů (24 hod.), 1 večeře týdně
v restauraci a la carte. 
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, fén, klimatizace, sat. TV, telefon, trezor
(bez poplatku), minibar a balkon nebo terasu s výhledem do zahrady. Suity
mají navíc oddělenou ložnici. Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 dospělé
osoby. Za příplatek 500,- Kč/os./noc pokoj s výhledem na moře. 

Blau Varadero Resort
VARADERO
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popis: luxusní hotelový komplex s 388 pokoji v třípatrových vilách, se na-
chází asi 8 km od centra Varadera, v upravované tropické zahradě.
pláž: rozlehlá, bílá písečná pláž, přímo u hotelu.
VybaVení: 5 restaurací, 6 barů (lobby bar otevřen 24 hodin denně), dětský
klub, kadeřník, obchod se suvenýry, lázeňské centrum.
zábaVa a sport: 3 bazény, brouzdaliště, diskotéka. All Inclusive program
zahrnuje: fitness centrum, saunu, tenis, plážový volejbal, aerobik, biliár, stolní
tenis, centrum vodních sportů: katamarán, kajak, windsurfing, šlapadla. Ani-
mační programy - večerní show.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu
v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a míst-
ních alkoholických nápojů během dne. Ve 3 restauracích večeře a la carte. 
VybaVení pokoJů: koupelna, WC, fén, klimatizace, TV, telefon, minibar, tre-
zor, balkon, žehlička, kávovar. Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 dospělé
osoby nebo 2 dospělé osoby + 2 děti.

Iberostar Selection Varadero
VARADERO
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popis: komfortní hotelový komplex se nachází cca 20 min od centra Vara-
dera, uprostřed tropické zahrady.
pláž: rozlehlá, bílá písečná pláž, přímo u hotelu. Lehátka, slunečníky a plá-
žové ručníky zdarma. 
VybaVení: 5 restaurací (z toho 4 a la carte – japonská, rybí, karibská a ital-
ská) , 9 barů (All Inclusive 24 hodin denně), zmrzlinárna, dětský klub (od 4
do 12 let), obchod se suvenýry, kadeřník, salon krásy, konferenční místnost,
lékařský servis.
zábaVa a sport: 5 bazénů, dětské brouzdaliště (lehátka, slunečníky u ba-
zénu zdarma.). All Inclusive program zahrnuje: fitness centrum, jaccuzzi,
sauna, tenis, plážový volejball, petanque, lukostřelba, aerobik, vodní polo,
biliár, stolní tenis, centrum vodních sportů: katamarán, kajak, windsurfing,
šlapadla. Animační programy - večerní show, kurzy tance. Za poplatek: in-
ternet, pronájem aut a motorek, lázeňské terapie, masáže, potápění, jízda
na koni, golf (golfové hřiště cca 11 km od hotelu), hlídání dětí.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bu-
fetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a
místních alkoholických nápojů během dne. 
VybaVení pokoJů: koupelna, WC, fén, klimatizace, TV (sat.), telefon, mini-
bar, trezor, balkon nebo terasa.  
Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby
+ 1 dítě. Za příplatek 700,- Kč/osoba/noc možnost ubytování v rodinném
pokoji, kde lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby + 3 děti.

Iberostar Laguna Azul
VARADERO
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popis: luxusní hotelový komplex se 794 pokoji v dvoupatrových vilách,
který je považován za nejlepší hotel na Varaderu, se nachází asi 8 km od
centra Varadera, v upravované tropické zahradě. Součástí hotelu je nově
otevřená část Family Concierge s 284 pokoji pro rodiny s dětmi.
pláž: rozlehlá, bílá písečná pláž s pozvolným vstupem do moře, přímo u
hotelu.
VybaVení: 11 restaurací, 15 barů (lobby bar otevřen 24 hodin denně), di-
skotéka, butik, dětský klub, 4 bazény, konferenční místnost.
zábaVa a sport: diskotéka. All Inclusive program zahrnuje: fitness cen-
trum, sauna, tenis, polyfunkční hřiště, wellness centrum, centrum vodních
sportů: katamarán, kajak, windsurfing, šlapadla. Animační programy - ve-
černí show, lekce tenisu, tance salsa, španělštiny.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bu-
fetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a
místních alkoholických nápojů během dne. Ve 3 restauracích večeře a la
carte. 
VybaVení pokoJů: koupelna, WC, fén, klimatizace, TV, telefon, minibar,
trezor, žehlička a žehlící prkno, balkon nebo terasa. Za příplatek je možné
zajistit pokoj s výhledem na moře. Pokoje Royal Service jsou určené pouze
pro klienty starší 18 let. Royal Service zahrnuje exklusivní služby navíc, jako
např. privátní check-in/check-out (late check-out až do 14:00), alkoholické
nápoje prémiových značek, exkluzivní lobby bar a exklusivní plážový bar,
exklusivní bazén, internet zdarma, 1 lázeňská terapie během pobytu, sleva
na masáže, internet zdarma, atd.

Paradisus Varadero
VARADERO
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popis: luxusní hotelový resort určený pouze pro páry starší 18 let. 
pláž: dlouhá pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu. Lehátka a
slunečníky na pláži bez poplatku.
VybaVení: 8 restaurací (z toho 7 a la carte - např. japonská, italská, fran-
couzská, orientální, karibská), 4 bary, obchod se suvenýry, kadeřnický
salon.
zábaVa a sport: 2 velké bazény, All Inclusive zahrnuje: 4 tenisové kurty,
stolní tenis, biliár, šipky, petanque, fitness centrum, aerobik, hřiště na bas-
ketbal, plážový volejbal, minigolf, sauna, jacuzzi, vodní sporty - windsurfing,
kajaky, katamarány, potřeby na šnorchlování, potápění (1 ponor denně),
denní i večerní animační programy a zábavné show. Za poplatek: lázeňské
terapie, masáže, golf, kurzy potápění, internet. 
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou
bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace místních i mez-
inárodních nealkoholických a alkoholických nápojů (24 hod), večeře v něk-
teré z a la carte restaurací (nutná rezervace den předem). 
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, fén, klimatizace, sat. TV, CD přehrávač,
telefon, trezor (za poplatek), minibar, kávovar a balkon nebo terasa. Na
pokoji lze ubytovat 
maximálně 2 dospělé osoby. Ubytování dětí není možné.

Paradisus Princesa del Mar Resort & Spa
VARADERO
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popis: hotel se nachází v tropické zahradě, je rozdělen na dvě části - část
pro rodiny s dětmi a část pro dospělé. 
pláž: dlouhá pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu. 
VybaVení: 6 restaurací, 6 barů, obchod se suvenýry, butik, dětský klub, di-
skotéka.
zábaVa a sport: 2 bazény, dětské brouzdaliště, jacuzzi, lehátka a sluneč-
níky na pláži i u bazénu zdarma. All Inclusive zahrnuje: tenis, stolní tenis, fit-
ness, aerobik, basketbal, šipky, badminton, plážový volejbal, vodní sporty -
windsurfing, plachtění, kajak, šnorchlování, animační programy. Za poplatek:
masáže, rybaření, potápění, sauna, lázeňské terapie. 
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu,
snacky a neomezená konzumace nealkoholických a alkoholických nápojů,
zmrzlina.  
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, fén, klimatizace, sat. TV, telefon, trezor,
lednička, kávovar a balkon či terasa. Za příplatek 1.000,- Kč/os./noc je možný
výhled na moře. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby + 2 děti
nebo 3 dospělé osoby.

Melia Las Dunas
CAyO SANTA MARIA
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popis: luxusní hotelový resort s Royal Service určený pouze pro páry starší
18 let.
pláž: 400 metrů dlouhá pláž jemným bílým pískem přímo u hotelu. Plá-
žové ručníky (zdarma).
VybaVení: 3 a la carte restaurace, snack-bar, 3 bary, obchod se suvenýry,
internet, salon krásy. Všichni hosté mají k dispozici Royal Service (např. 24-
hodinová pokojová služba, uvítací koktejl, služby hotelového komorníka) a
zdarma mohou využívat i zařízení sousedních hotelů Melia hotelů na Cayo
Santa Maria. Cca 8 km od hotelu se nachází mezinárodní klinika s 24 hodi-
novou službou. 
zábaVa a sport: 2 bazény, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, All In-
clusive zahrnuje: tenis, fitness, volejbal, aerobik, jóga, bezmotorové vodní
sporty v nedalekém hotelu Melia Cayo Santa Maria, lekce španělštiny a
tance. Za poplatek: lázeňské terapie (YHI-SPA), potápění (úvodní hodina po-
tápění v bazénu zdarma). 
straVoVání: All Inclusive (24 hod): snídaně, obědy i večeře formou bu-
fetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a
alkoholických nápojů.
VybaVení pokoJů: koupelna/WC, jacuzzi, fén, klimatizace, stropní ventilá-
tor, LCD TV, telefon, trezor (zdarma), kávovar, minibar, žehlička a balkon či
terasu. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby.

Melia Buenavista
CAyO SANTA MARIA
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popis: luxusní hotelový resort určený pouze pro páry starší 18 let. 
VybaVení: 2 a la carte restaurace, snack-bar, 4 bary, obchod se suvenýry, in-
ternet, lékařská služba (24 hod). Plážové ručníky (zdarma). Hosté mohou
zdarma využívat restaurace sousedních hotelů Memories Paraiso & Azul. 
pláž: dlouhá pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
zábaVa a sport: 2 bazény, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, All Inclu-
sive zahrnuje: tenis (v sousedním hotelu Memories Paraiso & Azul), fitness (v
El Pueblo la Estrella), bezmotorové vodní sporty - windsurfing, kajak, šlapadla,
katamaran. Za poplatek: lázeňské terapie, motorové vodní sporty.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu
v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a alko-
holických nápojů (24 hod.). 
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, fén, klimatizace, stropní ventilátor, sat.
LCD TV, telefon, trezor (zdarma), kávovar, minibar, žehlička a balkon či terasu.
Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby.

Royalton Cayo Santa Maria
CAyO SANTA MARIA
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popis: luxusní hotelový resort se nachází na privátním ostrůvku Cayo En-
senachos u severního pobřeží Kuby.
VybaVení: 5 restaurací (z toho 4 a la carte), grill bar na pláži, Gourmet re-
staurace pouze pro hosty z Grand Village Sutes, 5 barů, konferenční míst-
nost, salon krásy, obchod se suvenýry, lékařská služba (24 hod.), miniklub
(pro děti 4-12 let). Hotelový komplex je rozdělen do 3 částí: PARK SUITES
pro rodiny s dětmi, SPA SUITES pouze pro klienty starší 18 let a GRAND
VILLAGE SUITES pro klienty starší 14 let. 
pláž: dlouhá pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
zábaVa a sport: bazén s jacuzzi, dětský bazén, lehátka a slunečníky u
bazénu zdarma, All Inclusive zahrnuje: tenis, aerobik, šipky, fitness, basket-
bal, plážový volejbal, sauna, vodní sporty - windsurfing, kajak, potřeby na
šnorchlování, animační programy. Za poplatek: lázeňské terapie, potápění,
masáže, motorové vodní sporty, hlídání dětí.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bu-
fetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a
alkoholických nápojů (24 hod.).
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, fén, klimatizace, sat. TV, CD a DVD
přehrávač, telefon, trezor, kávovar, minibar, žehlička a balkon či terasu. Na
pokoji PARK SUITES lze ubytovat maximálně 2 dospělé a 2 děti, na pokoji
SPA SUITES maximálně 3 dospělé starší 18 let, na pokoji GRAND VILLAGE
SUITES maximálně 3 dospělé starší 14 let. Příplatek za pokoje SPA SUITES
500,- Kč/osoba/noc, příplatek za pokoje GRAND VILLAGE SUITES 2.400,-
Kč/osoba/noc

Iberostar Selection Ensenachos
CAyO SANTA MARIA
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popis: ideální hotel pro milovníky šnorchlování se nachází na romantickém
ostrově Cayo Coco. 270 pokojů  v třípatrových budovách v rozlehlé tropické
zahradě.
pláž: u hotelu dvě rozdílné pláže v blízkosti korálového útesu.
VybaVení: 4 restaurace, 6 barů, 2 bazény, jacuzzi, dětský bazén, dětský klub,
konferenční místnost, obchůdek.
zábaVa a sport: 2 tenisové kurty, hřiště na plážový 
volejbal, fitness centrum, stolní tenis, sauna, diskotéka, půjčovna kol, minigolf,
potápěčské centrum, centrum vodních sportů - zdarma kajaky, kánoe, wind-
surfing, katamarány. Za poplatek masáže, internet, salón krásy. Hotel orga-
nizuje animační programy a lekce španělštiny.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu,
snacky a neomezená konzumace nealkoholických a místních alkoholických
nápojů během dne. Ve 2 restauracích večeře a la carte.  
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, TV, mini bar, telefon, trezor,
fén, balkón či terasa. Na pokoji  max. 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby
+ 2 děti.

Sol Cayo Coco
CAyO COCO
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popis: hotelový resort se nachází se přímo u pláže s jemným bílým pí-
skem.
pláž: pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
VybaVení: v areálu hotelu najdete 4 restaurace (z toho 2 a la carte), 4
bary, 3 bazény, dětský bazén,  obchod se suvenýry, internet (za poplatek). 
zábaVa a sport: basketbal, volejbal, biliár, tenis, stolní tenis, bezmoto-
rové vodní sporty – kajaky, šlapadla, potřeby k šnorchlování, katamaran,
windsurfing, vodní pólo, fitness centrum, dětský klub (4-12 let). Hotel orga-
nizuje animační programy, večerní zábavu, kurzy tance. Za poplatek: lázeň-
ské terapie, jízda na koni, rybaření, potápění a masáže.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bu-
fetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a
alkoholických nápojů 24 hod.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, fén, klimatizace, sat. TV, minibar, tele-
fon, trezor (za poplatek), balkon. Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 do-
spělé osoby nebo 2 dospělé osoby + 2 děti.

Iberostar Daiquiri
CAyO GUILLERMO

HHHH

Al



41

popis: rozsáhlý hotelový komplex s 508 pokoji v třípa tro vých budovách se
nachází mezi přírodní lagunou a pláží s jemným bílým pískem nedaleko ko-
rálového útesu.
pláž: rozlehlá, bílá písečná pláž, přímo u hotelu.
VybaVení: 5 restaurací, 4 bary, diskotéka, 2 bazény, dětské brouzdaliště, dět-
ský klub, konferenční místnost.
zábaVa a sport: jacuzzi, sauna, fitness centrum, turistické centrum,
tenisové kurty, stolní tenis, plážový volejbal, potápěčské centrum, půjčovna
kol, centrum vodních sportů - zdarma k dispozici kajaky, šlapadla, windsurf-
ing, plachtění, potřeby k šnorchlování. Hotel organizuje animační programy a
lekce španělštiny.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i veče ře formou bufetu,
snacky a neomezená konzumace neal ko   holických a místních alkoholických
nápojů během dne. 
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, nastavitelná klimatiza ce, TV, minibar,
telefon, trezor, fén, balkón nebo terasa. Na pokoji lze ubytovat maximálně 3
dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby + 2 děti.

Tryp Cayo Coco
CAyO COCO
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popis: luxusní resort pouze pro turisty starší 18 let nedaleko korálového
útesu. Ubytování je v 250 pokojích v 53 dvouposchoďových bungalovech v
zahradě (standard) a nad lagunou (superior).
pláž: rozlehlá, bílá písečná pláž, přímo u hotelu.
VybaVení: 4 restaurace, 4 bary (lobby bar otevřen 24 hodin denně),
diskotéka, turistické centrum, velký bazén. 
zábaVa a sport: jacuzzi, sauna, fitness centrum, minigolf, tenisové kurty,
volejbal, stolní tenis, centrum vodních sportů - zdarma k dispozici kajaky,
šlapadla, potřeby k šnorchlo vání, plachtění. Hotel organizuje animační pro-
gramy.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou
bufetu, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a místních alko-
holických nápojů během dne. 
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, nastavitelná klimatizace, TV, minibar,
telefon, trezor, fén, balkón či terasa. Na pokoji lze ubytovat maximálně 3
dospělé osoby. Ubytování dětí není možné. Ubytování v bungalovu nad la-
gunou (superior) za příplatek 1.900,- Kč/os./noc.

Melia Cayo Coco
CAyO COCO
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popis: oblíbený hotel s 268 pokoji v dvoupatrových budovách, přímo u pláže
s jemným bílým pískem.
pláž: bílá písečná pláž s pozvolným vstupem do moře.
VybaVení: v hotelovém areálu najdete 4 restaurace, 4 bary, diskotéku, dět-
ský klub, velký bazén, brouzdaliště, jacuzzi, saunu.
zábaVa a sport: fitness centrum, turistické centrum, 2 tenisové kurty,
stolní tenis, plážový volejbal, potápěčské centrum, centrum vodních sportů -
zdarma k dispozici kajaky, šlapadla, windsurfing, plachtění, potřeby k
šnorchlování. Hotel organizuje animační programy, lekce španělštiny i tance
salsa.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i veče ře formou bufetu,
snacky a neomezená konzumace neal ko holických a místních alkoholických
nápojů během dne. 
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, nastavitelná klimatizace, TV, minibar,
telefon, trezor, fén, kávovar, balkón nebo terasa. Na pokoji lze ubytovat max-
imálně 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby + 2 děti.

Sol Cayo Guillermo
CAyO GUILLERMO
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popis: luxusní resort s 310 pokoji v třípatrových budovách  v Jardines del
Rey, na ostrově Cayo Guillermo.
pláž: bílá písečná pláž, přímo u hotelu.
VybaVení: 4 restaurace, 4 bary (lobby bar otevřen 24 hodin denně),
diskotéka, velký bazén s dětským 
brouzdalištěm, dětský klub, konferenční místnost.
zábaVa a sport: jacuzzi, sauna, fitness, 2 tenisové kurty, stolní tenis,
plážový volejbal, potápěčské centrum, centrum vodních sportů - zdarma k
dispozici kajaky, šlapadla, windsurfing, plachtění,  potřeby k šnorchlování.
Hotel organizuje animace, lekce španělštiny i tance salsa.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou
bufetu, snacky a neomezená konzumace nealko a místních alkoholických
nápojů během dne. 
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, nastavitelná klimatizace, TV, minibar,
telefon, trezor, fén, balkón nebo terasa. Na pokoji lze ubytovat max. 3 dosp.
os. či 2 dosp. os. + 2 děti. 

Melia Cayo Guillermo
CAyO GUILLERMO
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popis: populární hotelový areál s 307 pokoji v třípatro vých budovách, přímo
u pláže s jemným bílým pískem. 
pláž: bílá písečná pláž, přímo u hotelu.
VybaVení: 3 restaurace, 3 bary, bazén, dětský bazén, dětský klub, diskotéka,
obchod, konferenční místnost.
zábaVa a sport: tenisové kurty, stolní tenis, hřiště na plážový volejbal,
potápěčské centrum, centrum vodních sportů - zdarma nemotorizované
vodní sporty, půjčovna aut, internet. 
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu,
snacky a neomezená konzumace nealkoholických a místních alkoholických
nápojů během dne. Ve 3 restauracích večeře a la carte.  
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, TV, minibar, telefon, trezor,
fén, balkón nebo terasa. Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby
nebo 2 dospělé osoby + 2 děti.

Pelicano
CAyO LARGO
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popis: moderní hotelový komplex s 306 pokoji je ideálním místem pro
poklidnou dovolenou a pro milovníky potápění.
VybaVení: pokoje v 23 dvoupodlažních budovách. V  areálu naleznete 4
restaurace, 3 bary, 2 bazény, dětský bazén.
pláž: hotel leží přímo u pláže s jemným bílým pískem.
zábaVa a sport: jacuzzi, 2 tenisové kurty, stolní tenis, hřiště na plážový
volejbal, basketbal,  fitness centrum, sauna, dětský koutek, obchod se su-
venýry, turistické centrum, půjčovna kol, potápěčské centrum, centrum
vodních sportů - zdarma kajaky, kánoe, windsurfing, katamarány. Za
poplatek masáže, přístup k internetu, salón krásy. Hotel organizuje ani-
mační programy, lekce tenisu a tance salsa.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou
bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholick-
ých a místních alkoholických nápojů během dne. 
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, TV, minibar, telefon, tre-
zor, fén, balkón nebo terasa. Na pokoji lze ubytovat max. 2 dospělé os. + 2
děti nebo 3 dospělé os.

Bella Isla Resort
CAyO LARGO
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popis: oblíbený hotelový komplex s 293 pokoji v dvou podlažních budovách,
vhodný pro milovníky potápění.  
pláž: pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
VybaVení: v hotelovém areálu naleznete 4 restaurace, 4 bary, velký bazén,
dětský bazén, konferenční místnost.
zábaVa a sport: jacuzzi, 2 tenisové kurty, stolní tenis, hřiště na plážový
volejbal a basketbal,  fitness centrum, sauna, dětský koutek, půjčovna kol,
potápěčské centrum, centrum vodních sportů - kajaky, kánoe, windsurfing,
katamarány. Hotel organizuje animace a lekce tance salsa.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu,
snacky a neomezená konzumace nealko holických a místních alkoholických
nápojů během dne. 
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, TV, minibar, telefon, trezor,
fén, balkón či terasa. Na pokoji lze ubytovat max. 3 dospělé osoby nebo 2
dospělé osoby + 1 dítě. 

Sol Cayo Largo
CAyO LARGO
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popis: oblíbený hotel s 212 pokoji se nachází přímo u pláže s jemným bílým
pískem ostrova Cayo Guillermo.
VybaVení: v hotelovém areálu najdete 2 restaurace, 2 bary, bazén, fitness,
dětský klub.
pláž: pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
zábaVa a sport: 2 tenisové kurty, lukostřelba, basketbal, fotbal, vodní aero-
bik, centrum vodních sportů - zdarma k dispozici kajaky, šlapadla, windsurf-
ing, plachetnice, potřeby pro šnorchlování. Hotel organizuje animační
programy.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu
v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a míst-
ních alkoholických nápojů během dne.
VybaVení pokoJů: zahradní bungalovy mají koupelnu s WC, klimatizaci, fén,
sat. TV, minibar, telefon, trezor a balkón nebo terasu. Na pokoji lze ubytovat
maximálně 2 dospělé osoby + 2 děti nebo 3 dospělé osoby.

Brisas Guardalavaca
GUARDALAVACA
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popis: hotel se nachází uprostřed tropické zahrady, poblíž písečné pláže. 
VybaVení: 5 restaurací, 8 barů, dětský klub (pro děti od 4 do 12 let), butik,
salon krásy, konferenční místnost, internet, hotelový lékař, diskotéka. 
pláž: s jemným bílým pískem 150 metrů hotelu. Lehátka a slunečníky
zdarma.
zábaVa a sport: tenis, plážový volejbal, stolní tenis, vodní sporty (kajak,
šlapadlo, windsurfing, katamarán, plachtění, šnorchlování), bazén, dětský
bazén, fitness, 2 jacuzzi, aerobik, basketbal, kurzy tance a španělštiny, ani-
mace. Za poplatek motorové vodní sporty, masáže, potápění. 
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bu-
fetu, neomezená konzumace nealkoholických a místních alkoholických ná-
pojů. 
VybaVení pokoJů: koupelna/WC, fén, klimatizace, SAT TV, telefon, trezor
(za poplatek), minibar, žehlička, CD přehrávač, kávovar, balkon nebo terasa.
Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé + 2
děti.

Playa Costa Verde
PLAyA PESQUERO
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popis: luxusní hotel pouze pro klienty starší 18 let uprostřed tropické za-
hrady, u proslulé písečné pláže Playa Esmeralda.
VybaVení: 5 restaurací, grill-bar u bazénu, plážová restaurace s barem,
lobby bar, kadeřnictví, diskotéka, lékařská služba.
pláž: s bílým pískem u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma.
zábaVa a sport: 3 tenisové kurty, squash, stolní tenis, lukostřelba, badmin-
ton, šipky, biliár, aerobik, vodní sporty (kajak, windsurfing, katamarán), 2 ba-
zény, fitness, jacuzzi, sauna, kurzy tance a španělštiny, animace. Za poplatek
motorové vodní sporty, potápění, masáže, lázeňské terapie, internet. 
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu,
neomezená konzumace nealko a místních alkoholických nápojů (24 hod.). 
VybaVení pokoJů: koupelna/WC, fén, župany, klimatizace, SAT TV, telefon,
trezor, minibar, kávovar, CD, žehlička, balkon či terasa. Na pokoji max 3
osoby.

Paradisus Rio de Oro
PLAyA ESMERALDA
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ECONOMY

INTERMEDIATE

CENA PRONÁJMU VOZU ZAHRNUJE: - neomezené ujeté kilometry, povinné ručení.             

CENA PRONÁJMU VOZU NEZAHRNUJE: - havarijní pojištění 20 - 30,- CUC denně dle kategorie vozidla, poplatky za benzín, parkování, pojištění osob, zavazadel a léčebných výloh.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRONÁJMU: Minimální věk řidiče musí být dovršených 21 let. Pro převzetí auta je nutná kreditní karta nebo vratný depozit ve výši 250 - 350,- CUC v závislosti na kategorii vo-
zidla, národní i mezinárodní řidičský průkaz. Vrácení auta na jiném místě je možné za poplatek. Pro vozy 4x4 platí minimální doba pronájmu 2 dny. Další podrobnější informace žádejte u Vašeho prodejce. 

Na vyžádání zajistíme též pronájem terénních vozů či obytných vozů (campervanů).

Cena za den Cena za den (na 7 a více dní)

3.200,- 3.100,- 

Cena za den Cena za den (na 7 a více dní)

4.500,- 4.200,- 4x4

Cena za den Cena za den (na 7 a více dní)

2.600,- 2.500,- 

pronájem aut

Pro všechny, kteří se rozhodnou projet si Kubu sami, nezávisle na žádné
skupině, jsme připravili nabídku Fly & Drive, kdy Vám zajistíme zpáteční letenku z Prahy na Kubu,
ubytování dle Vašich požadavků a pronájem auta na místě. Program cesty závisí jen na Vás. Stačí nám
upřesnit termín, délku pobytu, požadovaný typ auta a místa, která byste si přáli během Vašeho po-
bytu navštívit. Následně Vám zpracujeme individuální nabídku Fly & Drive přesně podle Vašeho přání. 

fly & drive Kuba

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
- leteckou přepravu Praha - Varadero/Havana/Holguin a zpět 
- letištní taxy (viz ceník)
- pronájem automobilu na požadovaný počet dní
- ubytování během Fly & Drive 
- telefonní kontakt na česky hovořící průvodce 
- asistenční službu místní agentury

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
- pojistka za automobil: 20,- CUC/den 
- garance za vůz (depozit: 300,- CUC nebo garance kreditní kartou)
- benzín
- vstupní vízum 950,- Kč
- veškeré fakultativní akce
- cestovní pojištění



popis: městský hotel postavený v klasickém stylu na přelomu století se 188
pokoji a výbornou polohou, přímo v centru města, leží v těsné blízkosti Capi-
tolu a centrálního parku. 
VybaVení: 2 restaurace,  restaurace se sluneční terasou na horním podlaží,
3 bary, obchod se suvenýry, turistické centrum.
straVoVání: snídaně formou bufetu.
VybaVení pokoJů: jednoduše zařízené, koupelna s WC a fénem, klimati-
zace, TV, trezor, telefon, minibar (za poplatek). Na pokoji lze ubytovat max-
imálně 2 dospělé osoby + 1 dítě nebo 3 dospělé osoby.

Plaza
HAVANA

HHH

popis: jeden z nejstarších hotelů Havany je postavený v neoklasickém
stylu a nachází se přímo v centru města u Centrálního parku, poblíž Capi-
tolu. Interiér hotelu evokuje atmosféru koloniální doby, budova hotelu byla
prohlášena národní památkou. 
VybaVení: restaurace, lobby bar, kavárna, bar na terase v nejvyšším patře
s nádherným výhledem na Havanu, směnárna, internet. 
straVoVání: kontinentální snídaně.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, fénem, klimatizace, telefon, satelitní
TV, trezor (za poplatek). Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby
+ 1 dítě nebo 3 dospělé osoby.

Inglaterra
HAVANA
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popis: zrekonstruovaný klasický hotel z roku 1925 je situován asi 10 minut
jízdy od centra města a 200 m od slavné havanské promenády Malecon.
Hotel má 160 pokojů. 
VybaVení: 2 restaurace, snack bar, lobby bar, kavárna, obchod se suvenýry,
turistické centrum.
zábaVa a sport: velký bazén s barem a lehátky v klidném prostředí.
straVoVání: snídaně formou bufetu.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, fénem, klimatizace, satelitní TV, minibar,
trezor (za poplatek). Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby + 1
dítě nebo 3 dospělé osoby.

Roc Presidente
HAVANA
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popis: tento moderní a komfortní hotel se nachází ve čtvrti Miramar, cca
11 km od centra Havany (pravidelné spojení hotelovým busem). 
VybaVení: 4 restaurace, 5 barů, kavárna, business centrum, kadeřnický
salon. 
zábaVa a sport: 3 bazény (z toho 2 s jacuzzi), (lehátka 
u bazénu bez poplatku). 
straVoVání: snídaně formou bufetu. 
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, sat. TV, telefon s možností
připojení na internet, trezor, minibar (za poplatek), balkon. Za příplatek
500,- Kč/osoba/noc je možný pokoj s výhledem na moře. Na pokoji lze uby-
tovat maximálně 2 dospělé osoby + 1 dítě nebo 3 dospělé.

Melia Habana
HAVANA

HHHHH



popis: nejslavnější hotel v Havaně se nachází nedaleko pobřežní třídy Male-
con, 10 min. jízdy od historického centra Havany.  
VybaVení: 3 restaurace, 5 barů, vše v koloniálním stylu, populární kabaret
Le Parisien, obchody se suvenýry, kadeřnický salon, internet.  
zábaVa a sport: 2 bazény, fitness centrum, sauna, tenisové kurty, masáže
(vše za poplatek).
straVoVání: snídaně formou bufetu.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, fénem, klimatizace, satelitní TV, minibar,
trezor (za poplatek). Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby + 1
dítě nebo 3 dospělé osoby.

Nacional
HAVANA

HHHHH

popis: luxusní hotel se nachází přímo v centru Havany u proslulého Cen-
trálního parku, poblíž Capitolu. Terasa na střeše nabízí nádherný výhled na
centrum města. 
VybaVení: 427 pokojů se nachází ve 2 budovách, k dispozici je vstupní
hala se 2 bary, 3 restaurace (z toho 2 á la carte), fitness centrum, na střeše
budovy dále najdete 2 bazény, jacuzzi a 2 bary. Internet za poplatek (wifi na
recepci). 
straVoVání: snídaně formou bufetu.
VybaVení pokoJů: koupelna/WC, fénem, klimatizace, telefon, TV, minibar
(za poplatek), trezor. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby +
2 děti nebo 3 dospělé osoby.

Iberostar Parque Central
HAVANA

HHHHH
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popis: komfortní hotelový komplex se skládá z 18 dvou-
patrových budov a nachází se uprostřed tropické zahrady u severního
pobřeží Kuby, cca 70 km od Havany a cca 70 km od turistického střediska Va-
radero. Hotel akceptuje pouze klienty starší 18 let.
VybaVení: hlavní bufetová restaurace, 2 restaurace a la carte (italská a mez-
inárodní), 6 barů, bazén s jacuzzi, terasa na slunění, konferenční místnost. 
pláž: hotel leží přímo u krásné pláže s bílým pískem. Lehátka a slunečníky u
bazénu i na pláži zdarma. 
zábaVa a sport: tenis, stolní tenis, biliár, aerobik, plážový volejbal, basket-
bal, bezmotorové vodní sporty (windsurfing, plachtění, kajak), potápění –
nutný potápěčský certifikát (1 ponor na pobyt), fitness centrum. Za poplatek
masáže a internet.
straVoVání: All Inclusive (24 hod.): snídaně, obědy, večeře formou bufetu,
občerstvení během dne, neomezenou konzumaci nealkoholických a alko-
holických nápojů místní výroby. 
VybaVení pokoJů: koupelna/WC, fén, klimatizace, satelitní TV, telefon,
přehrávač CD, trezor, menší lednička, kávovar, žehlička, balkon nebo terasa.
Na pokoji lze ubytovat maxi-málně 3 dospělé osoby.

Memories Jibacoa
JIBACOA

HHHH

popis: komplex 26 samostatných, prostorných domků se 2, 3 nebo 4
pokoji je umístěn cca 30 min. od Havany (pravidelné spojení busem), up-
rostřed tropické zahrady, přímo u písečné pláže Playa del Este. Villas los
Pinos nabízí netradiční koncept dovolené, strávené podle individuálních
představ, umožňuje kombinovat poznání koloniální Havany s odpočinkem
na pláži. Komplex je ideální pro všechny, kdo chtějí strávit romantickou do-
volenou v soukromí, zejména pro rodiny s dětmi a menší skupinky osob.
VybaVení: 4 restaurace (a la carte), 1 bar, většina z domků má vlastní
bazén. V areálu se nachází menší obchod, další nákupní možnosti cca 3 km
od komplexu. 
straVoVání: kontinentální snídaně formou menu. 
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, fén, klimatizace, sat. TV, telefon, tre-
zor, lednička (v každé vile), kuchyňka s vybavením a mikrovlnnou troubou,
balkon nebo terasa. 
V domku lze ubytovat maximálně až 8 dospělých osob (domek se 4 pokoji),
6 osob (domek se 3 pokoji) nebo 4 osoby (domek se 2 pokoji).

Villas los Piños
PLAyA DEL ESTE

Al



AMERIKA / KUBA

PUNTA CANA

10,12,13 dní / 8,10,11 nocí EXO–700

38.990,– Kčod

Vstupní formality: občané ČR i SR platí při vstupu do země vstup ní turistickou kartu, která
je nově zahrnuta v ceně letecké přepravy. Doporučujeme platnost pasu platný 6 měsíců po vstupu
do země. 
očkoVání a lékař: není vyžadováno žádné speciální očkování. 
Jazyk: úřední jazyk je španělština, anglicky se domluvíte v turist. centrech. 
časoVý posun: - 6 hodin vůči středoevropskému letnímu času a -5 hodin vůči středoevrop-
skému zimnímu času. 
nápoJe a straVa: pobyt v Dominikánské republice je většinou s programem All Inclusive. Ori-
entační cena nápojů v restau racích  - nealko cca 2,- USD, pivo cca 3,- USD, alkoho lic ké ná po je 5,-
USD. Cena večeře cca 15,- až 20,- USD. Voda z vodovodní sítě není pitná. 
měna: místní měnou je dominikánské peso, přibližný kurz  za 1 peso je cca 0,5 Kč. Platební karty
jsou běžně přijímány.
elektrické napětí: 110 V, v hotelech vyšší kategorie i 220 V. Doporučujeme s sebou adaptér. 

sportoVní aktiVity: pobyt ve většině hotelů je s programem All Inclusive, který zahrnuje i velké
množství sportovních aktivit - většina hotelů nabízí zdarma veškeré nemotorizova né vodní sporty,
k dispozici bývají kajaky, šlapadla, windsur fing, katamarány a plachetničky. Většinou jsou zdarma
k dispozici tenisové kurty, plážový volejbal či půjčovna kol. 
potápění: orientační cena ponoru s kyslíkovou bombou je cca 50,- USD jeden ponor včetně za-
půjčení výstroje. 
Golf: Dominikánská republika je doslova golfovým rájem, kvalitní golfová hřiště jsou k dispozici
v Juan Doliu, Case de Campo u Bayahibe i v Punta Caně. Orientační cena green fee za 18 jamek
je od 100,- USD a výše dle kvality hřiště. 
nákupy: nejoblíbenějšími suvenýry jsou dominikánský rum, doutníky, káva či textil. 
Výlety a průVodce: při pobytu v Juan Doliu a Punta Caně je zajištěna asistence českého
delegáta během celého roku. V Juan Doliu, Bayahibe i v Punta Caně je široká nabídka fakulta-
tivních výletů. V letovisku Samaná asistence v angličtině nebo němčině

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA - romantická dovolená na jedné z perel Karibiku. 
Najdete zde překrásné písčité pláže, blankytně modré teplé moře a příjemné tropické
podnebí s nádhernou přírodou. Tato země je ideálním místem pro odpočinkovou dovo-
lenou, ubytování v hote lech je s plnou penzí  a neomezenou konzumací nápojů.  Je pro
Vás připraven velký výběr sportovních aktivit včetně programů pro děti. Večery můžete
strávit sledováním zábavních programů připravených hotelovým personálem či v hote-
lových restauracích, barech a diskotéce.

Důležité informace

DOMINIKÁNSKÁ
REPUBLIKA

ODLET Z PRAHY
Odlet z letiště Praha, odbavení 2 hodiny před plá-
novaným odletem. Přílet do Dominikánské repu-
bliky. Uvítání na letišti českým delegátem a transfer
do hotelu dle výběru.

PUNTA CANA
Pobyt u moře s programem All Inclusive. Punta
Cana je nejznámějším a nejvyhledávaněj ším letovi-
skem Dominikánské republiky díky svým překrás-
ným nekonečným písečným plážím, stíněnými
palmovými háji. Moře Vás láká ke koupání blan-
kytně modrou barvou a jemný bílý písek Vás vyzývá
k leno šení na pláži. Program All Inclusive zahr nuje
plnou penzi formou bufetu, občer stve ní během ce-
lého dne, neomezenou konzumaci nealkoholic kých
i alkoholických nápojů místní výroby i širokou na-
bíd ku nej růz nějších sportovních aktivit - nemotori-
zované vodní sporty, tenis, stolní tenis, volejbal, 

jízda na kole či na koni a další. Večer jsou pro ho-
telové hosty připraveny animační programy s bo-
hatým kulturním programem včetně kurzů tance
me rengue. Při pobytu v Punta Caně zejmé na rodi-
nám s dětmi doporučujeme návště vu delfinária či
celodenní výlet k ostrovům Saona či Catalina s
ideálními podmínkami na potápění a na šnorchlo-
vání. 

ODLET DO PRAHY
Volno na koupání, opalování, vodní spor ty. Trans-
fer na letiště a odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY
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BAyA hIBE | LA ROMANA JUAN DOLIO | BOCA ChICA SAMANÁ

odlet z praHy
Odlet z Prahy. Přílet do Dominikánské republiky
do Punta Cana. Uvítání na letišti českým delegá-
tem a transfer do hotelu v Juan Doliu dle výběru
(cca 1 - 2 hodiny). Nocleh.

Juan dolio
Pobyt u moře se snídaní, plnou penzí či s progra-
mem All Inclusive. All Inclusive zahrnuje plnou penzi
formou bufetu, občerstvení během dne, neomeze-
nou konzumaci nealkoholických i alkoholických ná-
pojů místní výroby i širokou nabídku sportovních
aktivit - nemotorizované vodní sporty, tenis, stolní
tenis, volejbal, jízda na kole či na koni. Večer ani-
mační programy s bohatým kulturním programem
včetně kurzů tance merengue. Při pobytu v Juan
Doliu doporučujeme boty do vody vzhledem k vel-
kému počtu korálů blízko břehu. Juan Dolio je
ideálním místem k poznávání Dominikánské repu-
bliky, hlavní město Santo Domingo je vzdáleno cca
30 min. jízdy. Všem doporučujeme rovněž celo-
denní výlet na ostrovy Saona či Catalina.

odlet do praHy
Volno na koupání, opalování, vodní spor ty. Trans-
fer na letiště a odlet do Prahy.

přílet do praHy

odlet z praHy
Odlet z letiště Praha, odbavení 2 hodiny před plá-
novaným odletem. Přílet na letiště Punta Cana, uví-
tání na letišti a pozemní transfer do zvoleného ho-
telu (cca 4-5 hodin). Transfer do letoviska je mož-
né uskutečnit i letecky (za příplatek). 

samaná
Pobyt u moře s programem All Inclusive. Poloostrov
Samaná se stává vyhledávanou oblastí pro milov-
níky přírody a poklidně strávené dovolené. V sezoně
je nezapomenutelným zážitkem pozorování velryb
na širém moři. Doporučujeme podniknout výlet do
vnitrozemí poloostrova k vodopádům El Limón či
do NP Los Haites či lodní výlet na ostrovy Levan-
tado či Bacardi s nádhernou pláží a přírodním akvá-
 riem.

odlet do praHy
Volno na koupání, opalování, vodní spor ty. Trans-
fer na letiště a odlet do Prahy.

přílet do praHy

10,12,13 dní / 8,10,11 nocí EXO–700

38.790,– Kčod

10,12,13 dní / 8,10,11 nocí EXO–700

37.990,– Kčod

10,12,13 dní / 8,10,11 nocí EXO–700

52.390,– Kčod

odlet z praHy
Odlet z Prahy. Přílet do Dominikánské republiky do
Punta Cana. Uvítání na letišti českým delegátem a
transfer do hotelu v Bayahibe dle výběru (cca 1 - 2
hodiny). Nocleh.

BayaHiBe
Pobyt u moře se snídaní, plnou penzí či s progra-
mem All Inclusive. All Inclusive zahrnuje plnou penzi
formou bufetu, občerstvení během dne, neomeze-
nou konzumaci nealkoholických i alkoholických ná-
pojů místní výroby i širokou nabídku sportovních
aktivit - nemotorizované vodní sporty, tenis, stolní
tenis, volejbal, jízda na kole či na koni. Večer ani-
mační programy s bohatým kulturním programem
včetně kurzů tance merengue. Bayahibe je spolu s
Punta Canou pova žováno za nejhezčí místo na
pobyt u moře v Dominikánské repub lice. Moře Vás
láká ke koupání blankytně modrou barvou a jemný
bílý písek Vás vyzývák lenošení na pláži. Všem do-
poručujeme rovněž celodenní výlet na ostrovy
Saona či Catalina.

odlet do praHy
Volno na koupání, opalování, vodní spor ty. Transfer
na letiště a odlet do Prahy.

přílet do praHy
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leteckou dopravu v ekonomické třídě 
letištní poplatky 
vstupní kartu do DR (nově zahrnuta v ceně letenky) 
bezpečnostní taxy a povinný palivový příplatek 
transfery letiště - hotel a zpět 
ubytování na uvedený počet nocí 
stravování dle popisu 
asistenci partnerské CK a česky hovořícího delegáta 
(v Samaná delegát na telefonu)

Cena obsahuje

cestovní pojištění a připojištění storna zájezdu 
fakultativní výlety

Cena neobsahuje

 







 











catalina (s obědem na grilu)
Celodenní výlet k největšímu korálovému
útesu Dominikánské republiky a na os-
trov Catalina s obědem na grilu.
cena: 95- usd / 100,- usd

SAONA (s piknikovým obědem)
Celodenní plavba na ostrov Saona se za-
stávkou na pozorování mořských hvězdic.  
cena: 95,- usd / 100,- usd

ostroV Bacardi
Jedinečná příležitost spatřit velryby vyvá-
dějící mláďata. Oběd a relaxační část
strávíte na ostrůvku známém z reklamy
na rum Bacardi.
cena: 155,- usd / 165,- usd

np los Haitises
Tento výlet Vás zavede do krásné přírody
NP Los Haitises. Celodenní výlet s obě-
dem na ranči.
cena: 125,- usd / 135,- usd

Fakultativní výlety 

santo dominGo + Jeskyně tres oJos
Celodenní výlet do hlavního města Domini-
kánské republiky. Výlet zahrnuje návštěvu je-
skyní Tres Ojos. (s obědem)
cena: 85,- usd / 105,- usd

ŽiVot domorodců, flÓra a fauna
Celodenní výlet s obědem za poznáním do-
morodého života dominikánců.  (s obědem)
cena: 90,- usd / 95,- usd

cena za osobu z Juan dolio a Bayahibe / cena za osobu z punta cana



popis: skromný hotelový komplex vzdálený cca 25 km od letiště v Punta
Cana se nachází v klidné zahradě, asi 50m od pláže Bavaro s jemným bílým
pískem. 
VyBaVení: recepce, bufetová restaurace, restaurace a la carte Rompeolas a
Rincón Magico (nutná rezervace předem), Snach bar a bar na pláži, dva
bazény a jeden dětský bazén, lehátka a slunečníky u bazénu a na pláži
zdarma, terasa na slunění, WIFI v areálu hotelu za poplatek, minimarket,
směnárna. 
pláŽ: pláž s jemným bílým pískem se nachází pouhých 50m od hotelu.
záBaVa a sport: animační programy během dne, večerní programy. Za
poplatek: možnost golfu v okolí a vodní sporty na pláži.
straVoVání: All Inclusive – snídaně, oběd a večeře formou bufetu, snack
během dne, alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby během celého
dne. 
VyBaVení pokoJů: dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou a
sprchou, vysoušečem vlasů, klimatizací, miniledničkou, větrákem, trezorem,
satelitní TV, WIFI za poplatek.

Whala Bavaro
PUNTA CANA

HHH

popis: hotel je obklopen bujnou vegetací a je součástí komplexu RIU
v Punta Cana. Budovy hotelu Riu Naiboa jsou umístěny za částí Bambu, cca
300 metrů od krásné písečné pláže. Transfer z letiště v Punta Cana trvá 35
minut. V rámci komplexu RIU hotel nabízí mnoho aktivit a zábavy.
VyBaVení: recepce, bazén, sluneční terasa, lehátka a slunečníky u bazénu,
2 restaurace, 3 bary, plážový klub, připojení na wifi v lobby (90 minut za den
zdarma). Dále mohou klienti využívat další zařízení hotelového komplexu
RIU jako jsou tenisové kurty, lázně a kasino  - za poplatek. V tzv. Karibské
ulici je k dispozici posilovna, obchody, kadeřnictví, lékárna a noční klub.
pláŽ: překrásná pláž s jemným bílým pískem je  vzdálena cca 300m od ho-
telu, lehátka na pláži jsou zdarma.  
záBaVa a sport: posilovna v Karibské ulici komplexu RIU,  tenis, volejbal,
nemotorizované vodní sporty na pláži. Potápění, golf  a motorizované vodní
sporty jsou za poplatek. Hotel pořádá mezinárodní animační programy a
večerní show. Několikrát během pobytu je v hotelu živá hudba, hostům je
k dispozici noční klub v karibské ulici - vstup zdarma, konzumace není sou-
částí All Inclusive. Pro děti je připraven dětský klub od 4 do 12ti let a dětský
bazén. 
straVoVání: All inclusive 24 hod., zahrnuje  plnou penzi formou bufetu
v hlavní restauraci, možnost večeře  à la carte (zde je nutná rezervace a
předepsaný dress code), občerstvení během dne, nealkoholické nápoje a
místní alkoholické nápoje.
VyBaVení pokoJů: dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny koupelnou se
sprchou a WC, dostupnost připojení wifi (za poplatek), minibar, elektronický
trezor, satelitní TV a každý pokoj má balkon nebo terasu. Pokoje Suite jsou
na vyžádání.
Dítě do 4 let za cenu letenky. 

Riu Naiboa
PUNTA CANA

HHHH
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popis: hotelový resort vhodný pro rodiny s dětmi se rozprostírá v tropické
zahradě přímo na vyhlášené pláži Bavaro. Nabízí ubytování ve 470 pokojích, je
vzdálen od letiště cca 20 km. 
VyBaVení: v hotelu se nachází celkem 4 restaurace (z toho 3 a la carte-
italská, mexická a gourmet), 2 velké bazény, bary a bar u bazénu, minigolf,
sauna, fitness, casino, směnárna, stolní tenis, obchod se suvenýry, jacuzzi. 
pláŽ: komplex se nachází přímo na prostorné pláži Bavaro, lehátka a slu-
nečníky jsou zdarma. 
záBaVa a sport: hosté mohou využívat saunu, jacuzzi, tenisové kurty,
posilovnu, vodní sporty a golf na blízkém hřišti za poplatek. Možnost potá-
pění a šnorchlování. Pro děti je zde dětský bazén, dětské hřiště, miniklub a
dětská diskotéka. 
straVoVání: All inclusive formou bufetu. 
VyBaVení pokoJe: prostorné pokoje jsou vybaveny koupelnou s WC, kli-
matizací, satelitní TV, fénem, balkonem nebo terasou. Za poplatek:  trezor,
wifi, milibar (voda v ceně).

Vista Sol
PUNTA CANA

HHHH



popis: hotelový komplex leží u jedné z nejhezčích pláží Karibiku – Bavaro,
mezi hotely Punta Cana Princess a Caribe Club Princess. Od letiště je vzdálen
25 kilometrů. V krásné palmové zahradě najdete bazény pro děti i dospělé,
sluneční terasy a spoustu dalšího zařízení ke strávení nezapomenutelné ro-
dinné dovolené.
VyBaVení Hotelu: hotel má pro své hosty k dispozici lobby s recepcí, 3 re-
staurace, snack bar, Creperii, 3 bary, diskotéku, obchod se suvenýry, 2 ba-
zény pro dospělé a pro děti, posilovnu, saunu a Spa centrum. Hosté mohou
plně využívat restaurace a bary v sousedním hotelu Caribe Club Princess
(kromě A la Carte restaurací).
pláŽ: jedna z nejhezčích písečných pláží Karibiku s jemným pískem a pozvol-
ným vstupem do vody – Bavaro je přímo u hotelu.
záBaVa a sport: animační programy během dne na pláži a u bazénu. Ve-
černí animace v lobby. Dětský a mládežnický klub, Princess Tower Casino v
hotelu Bavaro Princess, posilovna, sauna, nemotorizované vodní sporty a
úvodní hodina potápění v bazénu. Za poplatek: vodní sporty, kadeřnictví, SPA
centrum, internet, motorizované vodní sporty, tenis, minigolf, půjčovna kol. V
areálu je k dispozici lékař.
straVoVání: All Inclusive - snídaně, obědy, večeře formou bufetu, nealko-
holické a alkoholické nápoje místní výroby 24 hodin. Možnost využít služeb
restaurací a barů v sousedním hotelu Caribe Club Princess.
VyBaVení pokoJů: všechny pokoje mají koupelnu s WC, fén, klimatizaci, mi-
nibar, trezor (za poplatek), TV, telefon, minibar s nealkoholickými nápoji, te-
rasa nebo balkon. K dispozici jsou také rodinné pokoje s oddělenými
ložnicemi a dvěmi koupelnami – za příplatek.

Tropical Princess
PUNTA CANA
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popis: hotel s příjemnou atmosférou je situován na nejkrásnější pláži Do-
minikánské republiky. Klienti mohou využívat služby hotelu Tropical Prin-
cess. Vzdálenost od letiště 30 minut jízdy.
VyBaVení: 6 restaurací (hlavní bufetová restaurace, italská restaurace, me-
xická restaurace, čínská restaurace, Cava, El Pescador) 1 snack bar, crepe-
rie, 4 bary. K dispozici bazén s částí pro děti. Lázeňské centrum, SPA
beauty salon, lékařská pohotovost (24 hod), obchůdky, internet centrum.
pláŽ: bělostná pláž v bezprostřední blízkosti hotelu.
záBaVa a sport: posilovna, jacuzzi, sauna, motorizované (za poplatek) a
nemotorizované vodní sporty, tenisové kurty, mini golf, lukostřelba, půj-
čovna kol, stolní hry,  klub pro děti a teens  od 4 – 17 let, dětské hřiště. Gol-
fové hřiště je vzdáleno 5 minut.
straVoVání: 24 hodin denně. All Inclusive zahrnuje nabídku 4 restaurací
(kromě Cavai a El Pescadori – za příplatek), neomezenou konzumaci alko a
nealkoholických napojů, snacky během dne.
VyBaVení pokoJů: moderně vybavené pokoje Superior disponují balko-
nem, součástí zařízení je mini bar, klimatizace, satelitní TV, trezor (za popla-
tek), fén, koupelna, WC, stropní ventilátor, maximální obsazenost 2 dospl. +
2 děti ve věku 2-12 let.

Caribe Club Princess
PUNTA CANA
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popis: příjemný hotelový komplex ideální pro rodiny s dětmi ale i pro ro-
mantickou dovolenou se nachází v nádherné exotické zahradě přímo u pláže.
Od letiště v Punta Cana je vzdálen 20km. 
VyBaVení: 24 hodinová recepce, možnost pronájmu aut nebo mopedu,
směnárna, připojení k internetu (za poplatek), obchod se suvenýry a mini-
market, bazén, 6 barů – z toho jeden aqua bar, dětský bazén. 
pláŽ: Hotel se nachází v Punta Caně, přímo na dlouhé a krásné pláži s bílým
jemným pískem.
záBaVa a sport: na pláži si užijete mnoho zábavy – plachtění, windsurfing,
jízdy na kajaku, možnost lekce potápění, plavby na katamaránu a další.
V nabídce jsou také motorizované vodní sporty. V areálu hotelu tenis, ping
pong, bowling, volejbal. Hotel pro své hosty pořádá denní a večerní aktivity a
animační programy. Hosté mohou využít hotelové lázně a užít asi některou
z masáží, které místní wellness nabízí. 
straVoVání: All Inclusive zahrnuje snídani, oběd a večeři formou bufetu,
během dne lehký snack. Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby. 
VyBaVení pokoJů: dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou a
sprchou, toaletou, vysoušečem vlasů, klimatizací, satelitní TV, telefonem, tre-
zorem, minibarem (za poplatek), setem na přípravu kávy a čaje, balkonem
nebo terasou.
Dítě do 7 let za cenu letenky.

Natura Park Beach Eco Resort
PUNTA CANA
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popis: nově otevřený hotel, který přináší řadu moderních novinek. Resort
leží u krásné pláže Bavaro v Punta Caně a dominuje mu velký infinity bazén
podél pláže. Transfer z letiště Punta Cana cca 25 minut.
VyBaVení: resort s 1036 pokoji. Přijímací hala s recepcí, 2 bufetové restau-
race s tematickými večery (5x týdně), 5 a-la-carte restaurací (asijská, italská,
středomořská - za poplatek, mexická a steak house), 4 bary, sportovní bar,
kavárna, obchody, obchod se suvenýry a zábavní prostor "The Boulevard" s
restauracemi, bary, kavárnami a obchody. V tropické zahradě 7 bazénů s
terasami na opalování a barem u bazénu. WiFi v celém hotelu zdarma.
pláŽ: přímo na písečné pláži s pozvolným vstupem do moře. Snack bar na
pláži. Lehátka, slunečníky a osušky na pláži zdarma.
záBaVa a sport: aerobic, bowling, fitness, windsurfing (1 h/den). Denní
animace, večerní show. Amfiteátr, kasino a diskotéka. Za poplatek: ryba-
ření, jízda na koni, golfové hřiště (v blízkosti), potápění. Lázně s procedu-
rami a masážemi, animační a večerní programy, noční klub. Dětský bazén,
vodní park, miniklub, dětské hřiště, minidiskotéka, hlídání dětí za poplatek.
straVoVání: All Inclusive - snídaně formou bufetu (07.30-10.30 hod.),
oběd formou bufetu (13.00 - 15.30 hod) a večeře formou bufetu (18.00-
21.30 hod.) Večeře je také možná v jedné z a-la-carte restaurací (rezervace
nutná). Restaurace `a la carte: talská, asijská, steak, mexická (06.00-21.30
hod) Plážový bar (10.30-18.00 hod.) Bar u bazénu (10.30-18.00 hod.) Lobby
bar (08.00-00.00 hod.) Místní alkoholické a nealkoholické nápoje 24 hodin.
Snacky 12.30-16.00 h.
VyBaVení pokoJů: junior suite -  koupelna/WC (sprcha, vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., Wifi, minibar, telefon, balkon nebo terasa, 55 m2, vý-
hled do zahrady. Další kategorie pokojů  za příplatek na vyžádání v CK.

Lopesan Costa Bavaro Resort
PUNTA CANA
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popis: moderní hotelový komplex Grand Bahia Principe se rozkládá na něko-
lika kilometrech čtverečních u krásné pláže Bavaro v Punta Caně. Základním
5* hotelem je Grand Bahia Bavaro s 504 pokoji rozmístěnými ve 2 až 3 patro-
vých vilách a obklopenými rozlehlou tropickou zahradou. Dále zde naleznete
například klidnější hotel Luxury Bahia Principe Ambar Blue  určený výhradně
pro dospělé  s 528 pokoji rozmístěnými v několika třípatrových vilách, nebo
nově otevřenou část pro rodiny s dětmi Luxury Bahia Principe Fantasia.Vzdá-
lenost od letiště je přibližně 20 km, 30 minut jízdy.
VyBaVení: bufetová restaurace, 9 a la carte restaurací, 2 snack bary, 6 barů, 2
obří bazény s částí pro děti, rozlehlá tropická zahrada se slunečníky, konfe-
renční místnost až pro 300 osob, Spa centrum, dvě diskotéky, obchody se su-
venýry dětský vodní park (Scouts Water Park). Připojení na wifi zdarma 1
hodinu v lobby, případně v pokoji za poplatek. 
pláŽ: nádherná, 700 metrů dlouhá pláž Bavaro s bílým 
pískem přímo u hotelu.
záBaVa a sport: tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, kulečník. Vodní sporty,
windsurfing, kajak, půjčovna kol, šnorchlování, posilovna.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou boha-
tého bufetu. Během dne k dispozici malé snacky, alkoholické a nealkoholické
nápoje, animační programy, večerní show. Komplex je oblíbený především pro
velmi kvalitní stravování.
VyBaVení pokoJů: komfortně a moderně vybavené junior suity (všechny ne-
kuřácké), disponují 2 dvoulůžky (2 x 1,35 m nebo king size postelí), klimatizací,
satelitním TV, trezorem za poplatek. V koupelně fén, vana s jacuzzi, sedátko
pro handicapované. Na webových stránkách www.esotravel.cz naleznete na-
bídku rozšířenou i o další hotely z komplexu Grand Bahia Principe.

Grand Bahia Principe Bavaro
PUNTA CANA
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popis: oblíbený hotelový resort se nachází v krásném prostředí letoviska
Punta Cana, 30km od letiště. Ubytování je ve dvoupatrových budovách
umístěných v krásné, tropické zahradě. Hotel je vhodný pro rodiny s dětmi.
VyBaVení: v hotelovém resortu se nachází 3 bazény, 1 dětský bazén, slu-
neční terasa, sauna, jacuzzi, posilovna, wellnes s masážemi. 5 restaurací, 4
bary, připojení na internet a dětský klub. Wifi připojení v areálu hotelu,
každý den 90 minut připojení v lobby zdarma. 
pláŽ: hotel leží přímo na krásné dlouhé pláži s bílým jemným pískem. 
záBaVa a sport: 4 tenisové kurty, vodní pólo, volejbal. 18-ti jamkové
hřiště nedaleko hotelu – za poplatek, zdarma bezmotorové vodní sporty –
windsurfing, plachtění, kajaky, šnorchlování.  V ceně jedna lekce potápění
v hotelovém bazénu. Večerní živá hudba, diskotéka. 
straVoVání: All inclusive 24 hodin denně. Snídaně, oběd a večeře formou
bufetu, během dne občerstvení ve snack baru, místní alkoholické a nealko-
holické nápoje.. Možnost stravování v několika specializovaných restaura-
cích a la carte. 
VyBaVení pokoJů: koupelna s WC, vysoušeč vlasů, telefon, wifi za popla-
tek, satelitní TV, klimatizace, minibar, rádio, trezor, žehlička a žehlící prkno,
balkon nebo terasa.
Možnost ubytování až 2 dospělých a 3 dětí v rodinném pokoji (na vyžádání).

Riu Bambu
PUNTA CANA
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popis: tento nově zrekonstruovaný a moderní hotelový areál se nachází u
vyhlášené pláže Bavaro, 30 minut od mezinárodního letiště Punta Cana. Roy-
alton Punta Cana ležící blíže k moři a Memories Splash, postavený těsně za
ním, jsou odděleny hotelovým Splash parkem s mnoha skluzavkami, který je
bezplatně přístupný všem hostům.    
VyBaVení: oba resorty jsou vybaveny vstupní halou s recepcí, restauracemi,
mnoha bary, kavárnou, jacuzzi a bazény s dětskou částí. Dále zde naleznete
divadlo, kasino, sportovní centrum, obchody, fotografa, lázně, konferenční
prostory. V hotelovém komplexu je wifi připojení zdarma. 
pláŽ: krásná, široká pláž Bavaro s jemným bílým pískem je přímo u hotelu
Royalton. Z části Memories Splash se dostanete na pláž hotelovým vláčkem.
Lehátka, slunečníky i plážový bar jsou k dispozici všem hostům. 
záBaVa a sport: hotel nabízí denní i večerní animační programy, tobogány,
dětský klub, salonek pro „náctileté“, vodní sporty a lekce potápění v bazénu,
aerobic, plážový volejbal, posilovnu, ping pong, tenis a minigolf , večerní vys-
toupení, diskotéku, sportovní kondiční program. Za příplatek motorové vodní
sporty, lázně, casino.
straVoVání: All Inclusive v 5 prvotřídních restauracích Memories Splash a v
10 excelentních restauracích  hotelu Royalton. Občerstvení během dne na
baru, neomezená konzumace nealkoholických i alkoholických nápojů ve všech
barech, zahrnutý je i zahraniční alkohol s některými výjimkami. 
VyBaVení pokoJů: v obou resortech jsou pokoje s klimatizací, balkonem
nebo terasou, vanou a  sprchovým koutem, WC, fénem a kosmetikou, ka-
belovou TV,  audio stanicí Bluetooth, bezplatným wifi, trezorem, kávovarem,
žehličkou, minibarem. Za příplatek nabízíme ubytování v dalších typech
pokojů nebo v části Diamonds club, kde  jsou zahrnuty  další nadstandardní
služby.

Royalton Punta Cana & Grand Memories Splash
PUNTA CANA
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popis: nový, moderní resort leží přímo u písečné pláže Punta Cana v klidném
karibském prostředí. Resort je vhodný jak pro rodiny s dětmi, tak i pro páry. 
VyBaVení: vstupní hala, 24h recepce, 10 tematicky zaměřených restaurací
(středozemní, gril, pizzerie,italská, francouzská, asijská), 9 barů a kaváren, 3
bazény, welness centrum, masáže, kosmetika, kasino, butiky. Animační pro-
gramy pro děti i dospělé. Wifi v recepci a lobby zdarma.
pláŽ: písečná pláž, lehátka a slunečníky na pláži zdarma. 
záBaVa a sport: fitness centrum, welness centrum se saunami, půj-
čovna vybavení pro vodní sporty (kajak, katamarán). Za poplatek: Motorizo-
vané vodní sporty, golf, potápění, šnorchlovací vybavení. Animační
programy pro děti i dospělé v průběhu dne i večera.
straVoVání: All Inclusive - snídaně, obědy, večeře formou bufetu, mož-
nost stravování ve všech à la carte restauracích, alkoholické a nealkoholické
nápoje místní a zahraniční výroby, džusy,minibar doplňován 1x denně (ne-
alko, voda, pivo).
VyBaVení pokoJů: dvoulůžkový pokoj s výhledem do zahrady, vybavená
koupelna/WC, klimatizace, TV/sat.,minibar, kávovar, telefon,trezor, Za pří-
platek: pokoj s výhledem na bazén nebo na moře.

Impressive Resort & SPA 
PUNTA CANA
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popis: luxusní hotelový resort, který se nachází ve východní části Punta Cany,
nabízí pro své hosty jeden z nejkomplexnějších programů All inclusive tzv. Un-
limited Luxury. Vzdálenost od letiště 40 km, nákupní možnosti v rámci areálu.
Hotel má velmi dobré zázemí pro rodiny s dětmi a poskytuje výhodné dětské
ceny. 
VyBaVení: vstupní hala s recepcí, 24h pokojový servis,  jeden z největších ho-
telových bazénů v celé oblasti, dětský bazén, jacuzzi, 6  a la carte restaurací, 3
bary, směnárna. 
pláŽ: 700m dlouhá písečná pláž s jemným bílým pískem, lehátky a slunečníky
je součástí hotelu.
záBaVa a sport: denní a večerní animační programy pro děti i dospělé,
lekce španělštiny, kuchařské lekce. Zdarma jsou nemotorizované vodní sporty
(surfing, katamarán, paddle board, vybavení na šnorchlování), stolní tenis,
jóga, minigolf, fotbal, lukostřelba, fitness, lehátka a slunečníky, plážový servis.
Wifi zdarma na pokojích a v lobby hotelu. Služby za poplatek: motorizované
vodní sporty, rybaření, golf, jízda na koni, lázně, kadeřník, potápěčské cen-
trum, internetový koutek.
straVoVání: All Inclusive - snídaně, obědy a večeře formou bufetu, občer-
stvení a nealkoholické nápoje místní  a mezinárodní výroby, čerstvé džusy,
značkové alkoholické nápoje, doplňování pokojového minibaru,  24 h pokojový
servis, wifi.
VyBaVení pokoJů: moderně zařízené deluxe pokoje mají balkon nebo te-
rasu, koupelnu s hydromasážní vanou, WC, fén, župany, pantofle, satelitní TV,
telefon, trezor, minibar,  set na přípravu kávy a čaje. Všechny pokoje mají indi-
viduální klimatizaci a stropní větrák.

Dreams Punta Cana
PUNTA CANA
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popis: populární hotelový komplex pro náročnější klientelu se nachází
přímo u pláže Bávaro. Ubytování v 806 suitech umístěných v 86 dvoupatro-
vých budovách v bujné tropické zahradě přímo v centru Punta Cany
nedaleko Plaza Bávaro. 30 minut od letiště.
VyBaVení: 8 restaurací, 9 barů, 2 bazény, dětský bazén, jacuzzi, obchody se
suvenýry, půjčovna automobilů, disko, kadeřník, lékař, kasino, minimarket,
spa. Wifi v lobby zdarma.
pláŽ: pláž s bílým jemným pískem přímo u hotelu
záBaVa a sport: 3 tenisové kurty, fitness, sauna, dětský klub, animace,
centrum vodních sportů - zdarma kajaky, šlapadla, windsurfing, potřeby na
šnorchlování, plachtění, za poplatek masáže, motorizované vodní sporty a
služby potápěčského centra. Golfové hřiště nedaleko hotelu.
straVoVání: All Inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu,
snacky během dne, nealko nápoje a alkoholické nápoje místní výroby 24
hodin.
VyBaVení pokoJů: Bungalow Suite: koupelna s WC, klimatizace, stropní
ventilátor, TV, trezor, telefon, minibar, balkón či terasa, Wifi za příplatek. Za
příplatek 680,- Kč/os/noc Platinum Suite – 24 hodin room service, privátní
část na pláži s obsluhou, privátní pláž, suity s jakuzi blízko pláže, internet
zdarma, přednostiní check-in a check-out, plážové osušky na pokoji,
možnost využít služeb hotelů Punta Cana Pricess, Caribe Club Princess a
Tropical Princess a další výhody.

Grand Bávaro Princess
PUNTA CANA
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popis: oblíbený luxusní elegantní  hotel nejvyššího standardu služeb se 612
pokoji ve čtyřpatrových budovách je součástí komplexu 4 sesterských hotelů
společnosti Riu a tvoří tak unikátní propojený areál s nejrozmanitější a ne-
jširší nabídkou sportovního vyžití a gurmánských požitků.  
VyBaVení: 6 restaurací, 5 barů, bazén, dětský bazén, mini-klub pro děti 4-12
let, SPA lázeňské centrum, 2 konferenční místnosti, nákupní galerie, wi-fi
zdarma, fitness centrum, noční klub. 
pláŽ: dlouhá pláž s jemným bílým pískem a pozvolným 
vstupem do moře přímo u hotelu.
záBaVa a sport: stolní tenis, tenis, bezmotorové vodní sporty, za poplatek
motorové vodní sporty, 18-ti jamkové golfové hřiště nedaleko hotelu, denní a
večerní animační programy pro děti a dospělé, kasino, noční klub.
straVoVání: 24 hodin All Inclusive - snídaně, obědy, večeře formou bufetu,
možnost stravování v a´la carte restauracích, nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby a vybrané dovozové nápoje
VyBaVení pokoJů: Junior Suity: koupelna s vířivkou, WC, fén, klimatizace,
stropní ventilátor, minibar, sat TV, rádio, trezor, balkon nebo terasa,  žehlička,
rychlovarná konvice. Opticky oddělená obývacé část s rozkádací pohovkou.
WiFi zdarma.
Dítě do 6 let za cenu letenky.

Riu Palace Punta Cana
PUNTA CANA
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popis: luxusní hotelový resort se nachází na překrásné bílé karibské pláži
s jemným pískem, Bavaro. Resort je obklopen zahradou s tropickou zelení
vybízející k odpočinku. Vzdálenost od letiště v Punta Cana cca 30 km.
VyBaVení: vstupní hala s recepcí, 8 restaurací z toho 4 specializované
restaurace - asijská, Gourmet, italská, Mary Tierra, Snack restaurace, bufe-
tová restaurace, 11 barů, konferenční místnosti, obchůdky, kasino, spa, fit-
ness, 5 bazénů a 2 venkovní vířivky, denní i večerní animační programy,
bowling, nemotorizované vodní sporty, dětský klub, SPA centrum, fitness
centrum, za poplatek: Wi-Fi, hlídaní dětí a prádelna.
pláŽ: přímo u písčité pláže, lehátka a plážové osušky zdarma.
záBaVa a sport: tenisový kurt, šlapadla, basketbal, lekce potápění, vodní
sporty na pláži, wellness, beach volejbal, lekce tancování, za poplatek:
bowling, potápění, jízda na koni a golf v blízkosti hotelu.
straVoVání: All Inclusive - plná penze formou bufetu, celodenní lehké
občerstvení, alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby.
VyBaVení pokoJů: Deluxe pokoje o rozloze 40m2 - luxusně vybavené a
prostorné pokoje, klimatizace, ventilátor, koupelna s jacuzzi, WC, fén, TV
plazma, trezor, žehlička a žehlící prkno, kávovar, minibar, internet wi-fi,
terasa nebo balkon. Preferred Club pokoje jsou větší, vybaveny stejně jako
pokoje standartní, navíc mají jacuzzi na balkoně. Klienti využívající služeb
Preferred Club mají na pokojích kávovar, Wi –Fi zdarma, noviny, přístup k
bazénu Preferred Club s obsluhou, přednostní check in a check out a další
výhody.

NOW Larimar Punta Cana
PUNTA CANA
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popis: luxusní pětihvězdičkový hotel s 570 pokoji se rozkládá ve třípatrových
objektech a krásné tropické zahradě. Vzdálenost od letiště je přibližně 20 km,
30 minut jízdy.
VyBaVení: součástí hotelu jsou 2 venkovní bazény, 3 whirlpool, kadeřník,
lékařská služba 24 hodin, 2 konfe-renční místnosti za příplatek, lázeňské cen-
trum. 8 barů, bufetové restaurace „Jazmin, Los Geranios“ a plážová Arrecife.
Hosté hotelu Esmeralda mohou využívat služeb hotelového komplexu Bahia
Principe.
pláŽ: přímo u moře se rozprostírá nádherná pláž s bílým pískem. Hotel LBP
Esmeralda je postaven u pláže a i zde  má vyhrazenou vlastní část. 
záBaVa a sport: volejbalové hřiště, 3 tenisové kurty (1 hodina denně
zdarma), posilovna, potápěčské lekce v bazénu, šnorchlování, katamarán, ka-
jaky, paddle surf, minigolf. 9  a 18 jamkové hřiště jsou od hotelu vzdálena do
15 minut, motorizované vodní sporty, segwaye a další aktivity za příplatek. 
straVoVání: All Inclusive - snídaně, obědy a večeře formou bufetu, po
předchozí rezervaci možná večeře v některé z restaurací s obsluhou, během
dne lehké občerstvení, neomezené množství rozlévaných nealkoholických
nápojů a alkoholických nápojů místní výroby 24 hodin denně. 
VyBaVení pokoJů: luxusně vybavené klimatizované pokoje Junior Suite
Deluxe, vybavené satelitní TV, kávovarem, žehličkou, minibarem. Pokoje mají
balkon nebo terasu, masážní vanu, samostatný sprchový kout, WC, fén, WiFi.

Luxury Bahia Principe Esmeralda
PUNTA CANA

HHHHH

popis: luxusní hotel pouze pro dospělé s 528 pokoji rozmístěnými v něko-
lika třípatrových vilách určený výhradně pro dospělé, leží v sousedství kom-
plexu Gran Bahia Principe Punta Cana/Bavaro. Hoteloví hosté mohou
využívat všechny služby a areál sousedního komplexu (5 bazénů, 8 restau-
rací, 18 barů, amfiteátry). Vzdálenost od letiště 20 km, centrum 12 km, ná-
kupní možnosti v rámci areálu.
VyBaVení: 4 restaurace, 3 bary, bazén.
pláŽ: 700 metrů dlouhá písečná pláž s jemným bílým 
pískem, lehátky a slunečníky jsou součástí hotelu.
záBaVa a sport: denní a večerní animační programy, volný vstup a kon-
zumace alkoholických nápojů místní výroby na diskotéce v „Pueblo Prin-
cipe“, windsurfing, kajak, plachetničky, katamarán, tenis, lekce potápění,
minigolf. Golfové hřiště 9 White Sand Golf a 18 jamek Punta Blanca Golf
Club, jsou od hotelu vzdálena 5 a nebo 15 minut.
straVoVání: All Inclusive - snídaně, obědy a večeře formou bufetu, ob-
čerstvení a nealkoholické nápoje místní výroby 24 hodin denně, alkoholické
nápoje místní výroby a vybrané dovozové nápoje 10.00-03.00 hodin, poko-
jový servis 22.00-06.00. 
VyBaVení pokoJů: balkon nebo terasa, koupelna s hydromasážní vanou,
WC, fén, satelitní TV, telefon, trezor, minibar, župany, přípojka k internetu
za poplatek. 

Luxury Bahia Principe Ambar
PUNTA CANA
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6161

popis: luxusní hotelový resort se rozprostírá přímo na krásné, několik kilo-
metrů dlouhé písečné pláži Bavaro. Mezinárodní letiště Punta Cana se
nachází 20 minut jízdy od hotelu. Hotel nabízí skvělé služby, mnoho zábavy a
vyžití, nedaleko resortu se nachází golfové hřiště. 
VyBaVení: v rámci resortu se nachází celkem 8 restaurací s mezinárodní
kuchyní – asijská, francouzská, mexická, italská, grill (z toho 5 a la carte) , 5
barů, kavárna a několik bazénů (s barem). Odpočívat lze i aktivně u golfu –
hřiště je vzdáleno 15 min od hotelu. Dále v resortu najdete kadeřnictví, mini-
market, obchůdek se suvenýry, směnárnu, bankomat. V hotelu je připojení
na WIFI zdarma.
pláŽ: hotel se nachází přímo na vyhlášené písečné pláži Bavaro, lehátka a
slunečníky jsou zde zdarma. 
záBaVa a sport: hotel nabízí svým hostům kompletní péči a zpestření
pobytu – wellness centrum, posilovna, golf, dětské kluby dle věku dětí, za
poplatek : jízda na koni a motorizované sporty na pláži, hlídání pro děti.
straVoVání: All inclusive formou bufetu. 
VyBaVení pokoJe: moderní a vkusné pokoje jsou vybaveny koupelnou u a
WC, LCD televizorem, fénem, minibarem, WIFI připojením zdarma, klimatizací,
trezorem. Každý pokoj má balkon nebo terasu. Ubytování v preferované části
s VIP službami za poplatek.

Dreams Palm Beach
PUNTA CANA
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popis:luxusní resort se nachází se na východním pobřeží Dominikánské
republiky, 45 minut od mezinárodního letiště Punta Cana. Hotel je určen
pouze pro klienty starší 18+.
VyBaVení: vstupní hala s recepcí,2 bufetová restaurace, 10 `a la carte re-
staurací (mexická, asijská, francouzská, tapas, steakhouse, s mořskými
plody, italská, indická, ...), 16 barů, 23 bazénů, 9 snack gril na pláži, lobby,
internetové připojení ve veřejných prostorách volně k dispozici.
pláŽ: přímo na pláži, lehátka a slunečníky na pláži zdarma.
záBaVa a sport: nemotorizované vodní sporty (kajaky, windsurfing,
úvodní lekce potápění v bazénu), vybavení na šnorchlování, aerobik,
aquaaerobik, fitness, jóga, lekce tance, plážový volejbal, fotbal, tenis, stolní
tenis, půjčovna kol, šipky, stolní hry. Za poplatek: motorizované sporty.
straVoVání: All Inclusive - snídaně, oběd a večeře formou bufetu, mož-
nost stravování ve všech `a la carte restauracích, alkoholické a nealkoho-
lické nápoje místní a zahraniční výroby (24 hodin denně). pokojový a
plážový servis. 
VyBaVení pokoJů: junior suite pool view –  moderně vybavený pokoj o
rozloze 74 m2, koupelna s toaletními potřebami, fénem, toaletou, whir-
pool, TV, připojení k internetu, klimatizace, trezor, kávovar, minibar (v ceně
pivo a nealkoholické nápoje), terasa nebo balkon s výhledem na bazén.
Pokoje s bazénem a další typy ubytování na vyžádání v CK.

Excellence El Carmen 
PUNTA CANA
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popis: nově zrekonstruovaný hotel Grand Palladium Punta Cana Resort &
Spa se nachází přímo na renomované pláži Bavaro. Komplex se nachází vedle
sesterského hotelu Palladium Palace Resort Spa a Casino, uprostřed koko-
sové plantáže a bujné tropické vegetace. Letiště v Punta Cana je vzdáleno asi
30 minut jízdy. 
VyBaVení: rozsáhlý komplex s více než 400 pokoji nabízí vstupní halu s re-
cepcí, 8 restaurací a la carte, 5 bufetových restaurací, 14 barů, 4 bazény,
skvěle vybavené wellness centrum, fitness centrum, casino, miniklub pro děti,
24 hodinový servis, připojení na wi-fi v areálu hotelu. 
pláŽ: hotel leží přímo na proslulé písečné pláži Bavaro s  jemným bílým pí-
skem. 
záBaVa a sport: hosté mohou využívat vodních sportů na pláži – katama-
rán, kajaky, masáže, fitness centrum, spa a wellness, několik hotelových ba-
zénů, diskotéku, denní a večerní animace, tenisové kurty.
straVoVání: 24 hodinový program All Insluive zahrnuje snídani, oběd a ve-
čeři bufetovou formou, možnost večeřet ve vybraných a la carte restauracích
po předchozí rezervaci – 3x týdně. Alkoholické a nealkoholické nápoje místní
výroby. Program se vztahuje na většinu barů v areálu hotelu. 
VyBaVení pokoJů: pokoje typu Deluxe jsou vybaveny postelí s rozměrem
king size, výhledem na bazén, do zahrady nebo na moře (za příplatek), koupel-
nou a WC, vysoušečem vlasů, minibarem, klimatizací, TV a rádiem, žehličkou,
trezorem a balkonem nebo terasou s posezením. 

Grand Palladium Punta Cana
PUNTA CANA
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popis: nově otevřený moderní hotel se nachází asi 60 minut od letiště.
Rozprostírá se přímo u  dlouhé pláže  Uvero Alto a nabízí mnoho zábavy
dospělým i rodinám s dětmi.  
VyBaVení: členitý komplex je tvořen několika budovami, najdete zde cel-
kem 16 bazénů (z toho jeden s mořskou vodou), nachází se zde 6 barů, 5
restaurací (z toho 4 a la carte), najdete zde jacuzzi, butik, bankomat, posi-
lovnu, kasino. V celém areálu hotelu je wifi připojení zdarma.
pláŽ: resort leží přímo u pláže lemované královskými palmami, slunečníky
lehátka v ceně. 
záBaVa a sport: nedaleko hotelu možnost golfu. Přímo v hotelu je k dis-
pozici tenis, plážový volejbal, šnorchlování, windsurfing, fitness, dětské
hřiště, za poplatek motorizované vodní sporty, lázně, potápění,jízda na
koni, rybaření. 
straVoVání: All inclusive formou bohatého bufetu s nabídkou 4 speciali-
zovaných restaurací.  
VyBaVení pokoJe: moderní pokoje jsou vybaveny LCD TV, koupelnou s
vanou a WC, fénem, trezorem, minibarem, některé pokoje s balkonem
nebo s terasou, připojením na wifi. Pokoje v preferované části s VIP služ-
bami za příplatek – na vyžádání v CK.

NOW Onyx Punta Cana
PUNTA CANA
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popis: hotel je součástí komplexu  hotelů ležících v rozsáhlé zahradě s pal-
movým hájem. Je vzdálen asi 15 minut od mezinárodního letiště Punta Cana,
90 minut od letiště La Romana a 3,5 hodiny od mezinárodního letiště v Santo
Domingu. Část Bavaro Beach je pouze pro dospělé, hosté mají přístup i do
ostatních částí areálu. 
VyBaVení: v rámci této části hotelu  je hlavní restaurace a dvě a´la carte
restaurace a 3 bary, diskotéka, bazén a privátní pláž, ostatní v rámci kom-
plexu: restaurace, bary, diskotéka,  kasino, obchody se suvenýry, půjčovna
automobilů, prádelna, lékařské centrum 24 hod., business centrum.
pláŽ: dlouhá písečná pláž s jemným pískem  přímo u hotelu 
záBaVa a sport: 7 tenisových kurtů, 4 kurty na házenou,basketbal, volejbal
popř. badminton, posilovna, fotbalové hřiště, baseballové hřiště, nemotorizo-
vané vodní sporty, beach volejbal, ping pong, minigolf, biliár. Za poplatek
masáže, motorizované vodní sporty, 18 ti jamkové golfové hřiště, jízda na
koni. Green Fee zdarma (BB Beach 1x za 2 dny), povinný je poplatek za gol-
fový vozík.
straVoVání: All Inclusive snídaně, obědy, večeře formou bufetu. Celkem v
areálu 11 restaurací ( bufetové restaurace, 2 seafood restaurace, steak
house bufet, 1 grill, 1 snack – 24 hodin otevřeno a 5 a la carte restaurací). 8
barů včetně Sport Baru otevřeného non-stop. Neomezená konzumace
národních a některých mezinárodních nápojů.
VyBaVení pokoJů: 589 pokojů s výhledem na oceán, bazén nebo zahradu.
Pokoje Superior se nachází v budovách s výtahem. Pokoje disponují
balkonem nebo terasou, klimatizací, TV,županem , kávovarem, trezorem,
minibarem. Koupelna nabízí fén, kosmetické zrcadlo. WLAN za poplatek

Barceló Bavaro Resort 
PUNTA CANA
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popis: luxusní hotelový resort, nacházející se na východním pobřeží Do-
minikánské republiky, je umístěn v rozsáhlé tro-pické zahradě, přímo u
krásné pláže s bílým pískem, Bavaro. Vzdálenost od mezinárodního letiště
v Punta Cana cca 30 minut.
VyBaVení: hala s recepcí, 4 restaurace a 5 barů, hosté mohou využívat i 8
restaurací a 11 barů sousedního hotelu NOW Larimar. Spa centrum , fit-
ness centrum, divadlo, obrovský bazén, obsluha u bazénu I na pláži, 24
hodinový room servis, konferenční místnost pro 650 osob, denní a večerní
animační programy a zábava. 
pláŽ: přímo u krásné písčité pláže.
záBaVa a sport: poblíž golfové hřiště, venkovní bazén, fitness, bowling,
tenisové kurty, basketbalové hřiště, kulečník, nemotorizované vodní sporty
- šlapadla, kánoe, windsur-fing, katamarán, lekce potápění v bazénu, aero-
bik, atd.
straVoVání: All Inclusive - 24 hodin denně, plná penze formou bufetu,
výběr z menu v restauracích a la carte, občers-tvení během celého dne,
nealkoholické nápoje místní výroby a vybrané dovozové nápoje. Dietní i
vegetariánská strava.
VyBaVení pokoJů: kalkulované pokoje jsou Junior Suite s výhledem do
zahrady. Tyto pokoje jsou vybaveny klimatizací, ventilátorem, balkonem
nebo terasou s jacuzzi, minibarem s pivem a nealkem, kávovarem,tele-
fonem, připojení k Wi-Fi je za příplatek. Koupelna se sprchovým koutem a
dvěma umyvadly má k dispozici župany a fén. Za příplatek jsou pokoje s
výhledem na moře, bazéna a swim up pokoje.

Secrets Royal Beach
PUNTA CANA
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popis: luxusní hotelový komplex pro velmi náročnou klientelu se nachází
přímo u pláže Bávaro. Celkem 554 pokojů je umístěno v několika třípodlaž-
ních budovách s výhledem do bujné tropické zahrady a 190 pokojů v prefero-
vané části The Reserve. Letiště Punta Cana je vzdáleno 30 minut jízdy. 
VyBaVení: 6 restaurací, 6 barů, 3 bazény, kasino, turistické centrum, ob-
chody se suvenýry, konferenční místnosti, půjčovna automobilů. Wifi zdarma.
Část The Reserve nabízí nadstandardní servis, má vlastní recepci, bazén, na-
bízí navíc další exklusivní restauraci Brisas (japonská a peruánská kuchyně),
přednostní rezervace do a ĺa cart restaurací,salónek s prémiovými drinky, vy-
hrazenou část pláže s možností  balinéských lehátek a plážový bar. 
pláŽ: překrásná pláž s bílým jemným pískem přímo u hotelu, slunečníky a le-
hátka na pláži zdarma.
záBaVa a sport: 3 tenisové kurty, stolní tenis, fitness centrum, spinning,
aerobik, centrum vodních sportů - zdarma k dispozici kajaky, šlapadla, wind-
surfing, potřeby na šnorchlování, plachtění, za poplatek motorizované vodní
sporty, masáže, salón krásy, jízda na koních, půjčovna kol a služby potápěč-
ského centra. Hotel organizuje pestré animační programy. Součástí hotelo-
vého komplexu je i 18-ti jamkové golfové hřiště Cocotal Golf Course, v ceně
pobytu zahrnuto green fee na tomto golfovém hřišti (povinný je golfový vozík
za poplatek).
straVoVání: Ultra All Inclusive - snídaně, obědy a večeře formou bufetu,
nealko i alkoholické nápoje mezinárodních značek 24 hodin. 
VyBaVení pokoJů: koupelna s WC, jacuzzi, klimatizace, stropní ventilátor,
TV, wifi, trezor, telefon, minibar, fén, internetové připojení, CD přehrávač, ká-
vovar, žehlička a žehlící prkno, 24 hodinový servis, balkón či terasa. V části
The Reserve: 24 hodinová pokojová služba, lepší vybavení koupelen, pantofle,
župan, vysokorychlostní připojení na internet. Za příplatek pokoje s výhledem
na moře. 

Paradisus Palma Real & The Reserve
PUNTA CANA
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popis: zcela jedinečný hotel v moderním designu, pouze pro dospělé,
nabízí luxusní ubytování, neomezené labužnické stolování v několika
restauracích či barech a především dobrou zábavu. Resort se nachází cca
45 minut od letiště.
VyBaVení: recepce, 11 gurmánských restaurací, 9 barů a salónků, bazény,
4 venkovní vířivky, obchody, kasino,  neomezené Wi-Fi připojení v celém
areálu, sportovní centrum, divadlo, diskotéka, lázně, konferenční sály, busi-
ness centrum.
pláŽ: přímo u hotelu se nachází pěkná pláž se světlým pískem. 
záBaVa a sport: plně vybavená posilovna, 2 tenisové kurty, šnorchlování,
plachtění, windsurfing, kite surfing nebo jízda na kajaku. Golf na
nedalekých hřištích (za poplatek). Hotel nabízí mnoho zajímavých pro-
gramů a aktivit během dne, živá vystoupení v divadle a hudbu se známými
diskžokeji.
straVoVání: All Inclusive je ve všech exklusivních restauracích nabízené
formou bufetu nebo à la carte, bez předešlé rezervace. Některé restaurace
mají určenou otevírací dobu a předepsaný dress code. Dále můžete využít
plážový gril bar a neomezenou konzumaci nealkoholických i alkoholických
nápojů v devíti barech a salóncích.
VyBaVení pokoJů: Všechny pokoje jsou typu Junior suit s vlastním
balkonem nebo terasou. K dispozici je bezplatně denně doplňovaný mini-
bar, kompletně vybavená koupelna se sprchovým koutem a dvojitým umy-
vadlem, klimatizace, kabelová TV s plochou obrazovkou, trezor, žehlička a
žehlicí prkno, pracovní stůl, Wifi a 24-hodinová služba. Za příplatek je uby-
tování v Xhale club privileges, kde jsou pokoje obohaceny o výhled na moře
a vlastní jacuzzi na balkóně. 

Breathless Punta Cana
PUNTA CANA
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popis: exclusivní  hotel o 96 pokojích s poklidnou atmosférou, který se snaží
o dokonalé splynutí s přírodou. Zcela výjimečnou kvalitu služeb doplňují i mi-
mořádné lázně a kosmetika značky Bvlgari. Resort leží v oblasti Playa de
Uvero Alto a od je vzdálen necelou hodinu jízdy od letiště.
VyBaVení: v hotelu je k dispozici 24-hodinová recepce, hlavní a tématické
restaurace, 3 bary, osobitá kavárna s nabídkou kvalitní kávy, zajímavé bazény,
útulné lázně, vybavená posilovna, obchod, čistírna a prádelna. Hosté si
mohou zakoupit speciální exklusivní balíčky nekonečných výsad, tzv. END-
LESS PRIVILEGES - podrobnosti jsou k dispozici na vyžádání u prodejce.
pláŽ: světlá písečná pláž se vzrostlými palmami přímo u hotelu, stylová
lehátka a slunečníky jsou samozřejmostí. 
záBaVa a sport: 2 bazény vlnící se celým areálem, jóga, půjčovna kol,
plážové a vodní sporty, lázeňské balíčky, posilovna. Za příplatek: potápění,
golf, rybaření a aktivity pod vedením odborníků (hodiny fotografování, mal-
ování, vaření a tance). Hotel akceptuje i děti, pro zachování svého záměru však
nejsou k dispozici speciální dětské aktivity.
straVoVání: All Inclusive můžete čerpat ve čtyřech à la carte restauracích
bez předchozí rezervace, v ceně je také neomezená konzumace nápojů a
koktejlů ve třech barech. Některá nadstandardní, gurmánská jídla a značkové
nápoje jsou zpoplatněny - netýká se hostů s příplatkem balíčku nekonečných
výsad.
VyBaVení pokoJů: Junior suity v nádherném přírodním designu s terasou
nebo balkonem s výhledem do tropické zahrady (výhled na moře je za pří-
platek) jsou vybaveny klimatizací, denně doplňovaným  minibarem, velkou
obrazovkou, TV, CD / DVD centrem, wifi, trezorem, koupelnou s vanou. Za pří-
platek je k dispozici několik nadstandardních typů ubytování: suit s více
ložnicemi, ocean front suit s bazénem a také zahradní vila se dvěma suity a
vlastním bazénem.

Zoëtry Aqua
PUNTA CANA
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popis: jeden z nejočekávanějších projektů sezony – nový elegantní resort
určený pouze pro dospělé nabízí svým hostům nezapomenutelné ro-
mantické zážitky a špičkový servis v luxusním prostředí. Nachází se u
krásné pláže Cap Cana v oblasti Punta Cany, od letiště je vzdálen 10km. 
VyBaVení: celý komplex sestává z 457 pokojů, naleznete zde 8 restaurací
(z toho 7 a la carte s tématickou kuchyní – například asijskou, fran-
couzskou, italskou, s rybími specialitami). Samozřejmostí je připojení na wifi
zdarma v rámci celého resortu, rozlehlý členitý bazén zasazený do exotické
zahrady,  6 barů včetně barů u bazénu a na pláži, kavárny a obchůdky. 
pláŽ: hotel leží přímo na krásné pláži s jemným bílým pískem, obklopené
královskými palmami.  Plážový servis je v ceně.
záBaVa a sport: v hotelu najdete aktivní zábavu i odpočinek. Večerní
show a živé koncerty, během dne aqua aerobic, windsurfing, za poplatek
motorizované vodní sporty, golf, masáže. Dále hotel nabízí saunu,
posilovnu.
straVoVání: All inclusive formou bohatého bufetu mezinárodní kuchyně
s možností stravování v 7 a la carte restauracích. 
VyBaVení pokoJe: elegantní a moderně vybavené pokoje jsou vybaveny
koupelnou a WC, vysoušečem vlasů, LCD TV se satelitním připojením, tre-
zorem, připojením na wifi, minibarem, balkonem nebo terasou.

Secrets Cap Cana
PUNTA CANA
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popis: jednoduchý hotelový resort s příjemnou atmosférou se 140 pokoji se
nachází v oblasti Bayahibe, vzdáleném asi 70km od letiště v Punta Cana.
Komplex leží na skalnatém výběžku, kde jsou jedny z nejkrásnějších výhledů
na oceán a skvělé podmínky pro milovníky šnorchlování. 
VyBaVení: svým hostům nabízí resort odpočinek u jedno ze 4 bazénů (s
mořskou i sladkou vodou), dále zde najdete bar s nádherným panorama-
tickým výhledem na oceán a restauraci. 
pláŽ: hotel se nachází na skalnatém výběžku, odkud vedou schody do moře,
proto zde jsou skvělé podmínky pro šnorchlování. Resort nemá k dispozici
vlastní písečnou pláž, dlouhá pláž Dominicus s bílým pískem se nachází
1,4km od hotelu – možnost dopravy na pláž místní dopravou.
záBaVa a sport: možnost masáží (za poplatek), hotel pořádá výlety lodí na
nedaleké ostrovy Saona a Catalina (z poplatek). 
straVoVání: All inclusive formou bufetu, restaurace pořádá tématické gas-
tronomické večery. U baru je občerstvení formou malého snacku. 
VyBaVení pokoJe: pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou, WC,
vysoušečem vlasů, satelitní TV, a balkonem nebo terasou. Za poplatek mini-
bar, wifi a trezor.

Whala Bayahibe
BAyAhIBE

HHH

popis: hotel Catalonia Gran Dominicus se nachází na pláži v oblasti
Bayahibe, nedaleko ostrova Saona, který je oblíbeným výletním místem.
Hotel je také vhodný pro rodiny s dětmi. Vzdálenost od letiště Punta Cana
je 100 km, od rybářského městečka Bayahibe 4,5 km.
VyBaVení: k dispozici vstupní hala s recepcí, delikatesy místní i mez-
inárodní kuchyně na Vás čekají v 7restauracích, příjemné posezení nabízí 4
bary, součástí resortu je velký bazén se zónou určenou  pro děti, lehátka a
slunečníky. Zábavné a animační programy, tématické večery, hodiny tance,
dětský a junior klub, spa centrum, diskotéka, obchody se suvenýry, inter-
net, čistírna, půjčovna aut, konferenční sál.
pláŽ: písčitá pláž přímo u hotelu.
záBaVa a sport: fitness, tenisové kurty, stolní tenis, volejbal, basketbal,
plážový fotbal, aerobik, lukostřelba, animační programy, hodiny tance,
vodní sporty na pláži.
straVoVání: All Inclusive. Snídaně, obědy a večeře formou bufetu, lehké
občerstvení po celý den, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby. 
VyBaVení pokoJů: dvoulůžkové pokoje s klimatizací a vlastním sociálním
zařízením (koupelna se sprchou, WC, fén), telefonem, kabelovou TV, tre-
zorem, wifi, minibarem (voda zdarma), balkonem nebo terasou. Příplatek
za pokoje Comfort 370,- Kč/os/noc, příplatek za Superior Privileged Club
740,- Kč/os/noc.
Dítě do 7 let za cenu letenky.

Catalonia Gran Dominicus
BAyAhIBE
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popis: luxusní  hotelový areál leží v jižní oblasti Bayahibe u krásné pláže s
bílým pískem. Je obklopen nádhernou tropickou zahradou. Dreams Domini-
cus La Romana je jeden z nejkvalitnějších hotelů v této oblasti. Transfer z
mezinárodního letiště v Punta Caně trvá cca hodinu.
VyBaVení: vstupní hala s recepcí, 5 à la carte restaurací (francouzská, asi-
jská, italská, u pláže), bufetová restaurace, gril, kavárna, 6 barů, 3 bazény.
Dětský bazén, dětský klub (3-12 let), klub pro juniory (13-17 let), lázně,
posilovna, centrum vodních sportů. Wifi připojení zdarma.
pláŽ: písečná pláž s bílým pískem přímo u hotelu, lehátka a slunečníky na
pláži zdarma. Tato oblast je i díky nedalekým korálovým útesům vhodná pro
šnorchlování. 
záBaVa a sport: fitness, tenis, aerobik, stolní tenis, šachy, nemotorizované
vodní sporty (windsurfi ng, katamarán, kajaky, vybavení na šnorchlování). Za
poplatek: motorizované vodní sporty, potápění, rybaření, golf. Spa centrum
Dreams Spa by Pevonia nabízí masáže, terapie a procedury, k dispozici sauna,
pára, jacuzzi. Animační programy pro dospělé i děti, kurzy tance a španělštiny.
straVoVání: All Inclusive - snídaně, oběd a večeře formou bufetu, možnost
stravování ve všech à la carte restauracích, alkoholické a nealkoholické
nápoje místní a zahraniční výroby, pokojový servis (24 hodin denně), minibar
(doplňován denně – nealko, pivo, voda).
VyBaVení pokoJů: V kalkulaci jsou pokoje vyšší kategorie Preferred club
deluxe swim-up, pokoje které mají přímý vstup do bazénu. Vybavení pokoje:
klimatizace, koupelna s WC, fén, televize se satelitním připojením, Wi-Fi připo-
jení k internetu, varná konvice, minibar, trezor, privátní teresa, výhled do
zahrady, přímo vstup do bazénu.Služby „Preferred club“ - privátní lounge s
check-in a check-out, služby komorníka, privátní část pláže, denně možnost
kontinentální snídaně, odpolední snack v salónku, odpolední dezerty a likéry
v salónku, lépe vybavený minibar.

Dreams Dominicus La Romana
BAyAhIBE
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popis: hotel vhodný pro rodiny s dětmi i pro páry leží na krásné písečné
pláži Cabeza de Toro u korálového útesu s možnostmi šnorchlování.
Nedaleko hotelu se nachází golfové hřiště. Hotel je od letiště v Punta cana
vzdálen cca 1,5 hodiny jízdy.
VyBaVení: vstupní hala s recepcí, 4 restaurace, 7 barů, 3 bazény s lehátky
a slunečníky zdarma, dětský bazén, miniklub, Spa a wellness, obchod se
suvenýry., půjčovna jízdních kol. 
pláŽ: krásná, dlouhá písečná pláž Bayahibe s jemným bílým pískem je
přímo u hotelu. 
záBaVa a sport: hotel pořádá pro své hosty – děti i dospělé - animace
během dne, večerní programy pro dospělé, diskotéka, nedaleko resortu se
nachází golfové hřiště. Hosté mají k dispozici fitness, stolní tenis, aerobic,
vodní sporty motorizované i nemotorizované, basketbalové hřiště 2
tenisové kurty. 
straVoVání: All Inclusive formou bufetu, snídaně, obědy a večeře. Alko-
holické a nealkoholické nápoje místní výroby zdarma. Po předchozí rezer-
vaci možnost večeře v restauraci s obsluhou. Na večeře je vyžadování
formální oblečení  (ne kraťasy). 
VyBaVení pokoJe: dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny klimatizací, setem
na přípravu kávy a čaje, TV se satelitním připojením, radiem, trezorem,
minibarem za poplatek. V koupelně vysoušeč vlasů, toaleta. Každý hotelový
pokoj má balkon nebo terasu. 

Be Live Collection Canoa
BAyAhIBE
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popis: hotel s rodinnou atmosférou se 42 pokoji se nachází na krásné jižní
pláži Guayacanes Beach na jižním pobřeží. Hotel je pouhých 25 minut od
města San Pedro a 25 minut jízdy od mezinárodního letiště v Las Americas a
45 minut od Santo Dominga. 
VyBaVení: jednoduchý hotel s jednou restaurací, bazénem a barem. Hotel
má pro své klienty volejbalové a fotbalové hřiště na pláži a pořádá denní a
večerní animační programy.  Wifi v lobby zdarma, minimarket a obchod se
suvenýry, za poplatek lékař, hlídání dětí, masáže na pláži a prádelna.
pláŽ: písčitá pláž přímo u hotelu. 
záBaVa a sport: hotel pořádá animační programy, v blízkosti je golfové
hřiště a kasino. 
straVoVání: All Inclusive, snídaně, oběd a večeře formou bufetu podávané
v restauraci u bazénu, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby, lehké
snacky během dne. Víno se podává pouze k obědu a večeři.
VyBaVení pokoJů: jednoduše zařízené pokoje mají  balkon nebo terasu,
koupelnu s vanou a vysoušečem vlasů, satelitní TV, mini ledničku (doplňuje se
denně voda), kávovar, připojení k internetu a poplatek, trezor za poplatek a
zásuvky na 110 V.
Dítě do 5 let za cenu letenky.

Playa Esmeralda
JUAN DOLIO
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popis: Hotel se nachází v zálivu u soukromé pláže s bílým pískem u
městečka Boca Chica. Skládá se z hlavní budovy a  devíti 3-4 patrových
budov umístěných v tropické zahradě. Hotel je rozdělen na dvě základní
části Family a Adults only (Rodinná a pouze pro dospělé). V části pro rodiny
je také budova Capitan Club, kde jsou větší pokoje vyšší kategorie.
Vzdálenost od centra hlavního města Santo Domingo cca 35 minut jízdy,
vzdálenost od letiště Punta Cana cca 2 hodiny jízdy. Výhodná poloha i pro
večerní zábavu mimo areál hotelu.
VyBaVení: vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, 3 bary, 2 bazény, dětský
bazén, tenisový kurt, wellness, dětský klub, konferenční místnost, plážové
sporty.
Wifi připojení zdarma v prostorách lobby.
pláŽ: dlouhá pláž s jemným bílým pískem a pozvolným vstupem do moře leží
v těsné blízkosti hotelového komplexu. Pro hotelové hosty je zde zdarma k dis-
pozici plážový servis, lehátka, slunečníky, matrace a osušky. Možnost vodních
sportů.
záBaVa a sport: animační programy během dne na pláži i u bazénu,
např. výuka tanců, aerobic, jízda na koni, potápění, šnorchlování, windsurf-
ing, jízda na banánu, vodní lyže, rybaření, tenis, půjčovna kol.
straVoVání: All Inclusive. Snídaně, oběd a večeře formou bufetu. Lehké
občerstvení během dne, místní  alkoholické a nealkoholické nápoje. Část
Adults only má rozšířené možnosti stravování.
VyBaVení pokoJů: v základní ceně je kalkulován pokoj typu Superior v
části pro rodiny: vybaven koupelnou s WC, TV sat, klimatizací, fénem, wifi
(za příplatek), trezorem (za příplatek) a balkónem nebo terasou. Větší
pokoje vyšší kategorie tzv. Captain Club a ubytování v části určené pouze
dospělým za příplatek na vyžádání v CK.
Dítě do 6 let za cenu letenky.

Whala Boca Chica
BOCA ChICA
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popis: Nový hotelový komplex se nachází přímo na krásné pláži Karib-
ského moře, v populární oblasti Juan Dolio, přibližně 135km vzdáleném od
letiště v Punta Cana. Hlavní město Santo Domino je vzdáleno asi 30km od
hotelu, centrum letoviska Juan Dolio s obchody a bary je vzdálené cca 3km
od hotelu. 
VyBaVení: butikový hotel s 260 elegantně zařízenými pokoji ve čtyřech ka-
tegoriích disponuje recepcí, několika bary a restauracemi (hlavní restau-
race je bufetová). V areálu hotelu se nachází prostorný bazénový komplex,
přední část resortu pak disponuje odděleným bazénem a součástí pláže. 
pláŽ: hotel se nachází přímo na krásné dlouhé pláž s jemným bílým pískem
a s pozvolným vstupem do moře. Několik desítek metrů od břehu je korálový
útes. Lehátka jsou zdarma. Část pláže zabírá VIP privátní část s balijskými po-
stelemi (přístupné pouze klientům ubytovaným v Essentia club). 
záBaVa a sport: denní a noční animační programy pro děti a dospělé,
posilovna, Spa, tenisové kurty, lezecká stěna, dětský klub (4 – 12 let), v blíz-
kosti hotelu se nachází golfové hřiště. Za poplatek: motorizované vodní
sporty, tenisové kurty večer s osvětlením. 
straVoVání: All Inclusive program – snídaně, oběd a večeře formou bu-
fetu, během dne snack, neomezené množství alkoholických a nealkoholic-
kých nápojů místní výroby. 
VyBaVení pokoJů: elegantně, moderně  a především stylově zařízené
pokoje. Mají klimatizaci, TV se satelitním připojením, koupelnu a WC, trezor
(za poplatek), ledničku, žehličku. Wifi je k dispozici po celém areálu hotelu
zdarma. Každý pokoj má balkon nebo terasu. V ceně jsou pokoje typu su-
perior, hotel nabízí kategorii deluxe s příplatkem 350,- Kč za osobu a noc,
část pouze pro dospělé s příplatkem 550,- Kč za osobu a noc a nejluxus-
nější VIP kategorii Essentia club umístěnou nejblíže k pláži za příplatek
1.450,-Kč za osobu a noc. Dítě do 5 let za cenu letenky.

Emotions 
JUAN DOLIO
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popis: luxusní hotel, vyhledávaný převážně novomanželi nebo snoubenci
pro svou romantickou atmosfétu a intimitu, s vysokým standardem služeb,
leží na ostrůvku Levantado. Disponuje 195 pokoji rozdělených do několika
kategorií. Cayo Levantado je jedním z nejkrásnějších ostrůvků na světě. Os-
trov se nachází v zálivu Samaná, je vzdálen 15 minut od města Samaná a
40 minut od města Las Terrenas. 
VyBaVení: 3 restaurace, 6 barů, 2 bazény, venkovní vířivka, lázeňské cen-
trum, obchůdek se suvenýry, heliport, pravidelné lodní spojení s pevninou,
přípojka k internetu.  Ubytování buď v hlavní budově, nebo ve vilkách.
pláŽ: privání pláž s bělostným pískem a  pozvolným vstupem do moře u
hotelu, lehátka,  slunečníky  a houpací sítě. 
záBaVa a sport: animační programy,  běžecká stezka, tenisový kurt, fit-
ness centrum, bezmotorové vodní sporty na pláži, strečink, lekce španěl-
štiny, lekce tance. 
straVoVání: All Inclusive - snídaně, obědy a večeře formou bufetu, ob-
čerstvení a nealkoholické nápoje 24 hodin denně, alkoholické nápoje
místní výroby a vybrané dovozové nápoje 10.00-24.00 hod.
VyBaVení pokoJů: balkon nebo trasa, klimatizace, stropní ventilátor,
koupelna s WC, hydromasážní vana, fén, minibar, trezor, telefon, satelitní
TV.

Luxury Bahia Principe 
Cayo Levantado
SAMANÁ
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popis: oblíbený hotel s koloniální atmosférou s 295 pokoji umístěnými
v hlavní šestipatrové budově na skále a několika vilách na úbočí skalního vý-
běžku nad zálivem Samaná na jižním pobřeží.
VyBaVení: 2 bazény, 5 vířivek, 4 restaurace , 4 bary, nákupní galerie, kasino a
diskotéka v „Pueblo Principe“, lázeňské centrum, výtahy.
pláŽ: panoramatický výtah vede z hotelu na hlavní písečnou pláž s lehátky a
slunečníky, sluneční terasa s molem v areálu vilek.
záBaVa a sport: denní a večerní animační programy, strečink, šipky, vodní
pólo, lekce tance, aerobik, stolní tenis, minigolf, tenis, fitness centrum, cen-
trum vodních sportů na pláži.
straVoVání: All Inclusive - snídaně, obědy a večeře formou bufetu, občer-
stvení a nealkoholické nápoje místní výroby 24 hodin denně, alkoholické ná-
poje místní výroby 10.00-02.00 hodin.
VyBaVení pokoJů: balkon nebo terasa, klimatizace, stropní ventilátor, kou-
pelna s WC, hydromasážní vana, fén, minibar, telefon, trezor, satelitní TV.

Gran Bahia Principe 
Cayacoa
SAMANÁ
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popis: příjemný hotel se 462 pokoji na severu Dominikánské republiky, na
poloostrově Samaná leží nedaleko městečka Las Terenas s restauracemi,
bary, obchody. Poloostrov Samaná na severovýchodě země s bujnou vege-
tací nabízí odpočinek uprostřed nádherné, téměř nedotčené přírody, stra-
nou rušných turistických letovisek.
VyBaVení: 5 restaurací, 6 barů, nákupní a zábavní centrum v „Pueblo Prin-
cipe“, internetový koutek, lázeňské centrum, fitness centrum, miniklub pro
děti 4-12 let, bazén.
pláŽ: hotelová pláž s lehátky a slunečníky přímo u hotelu.
záBaVa a sport: denní a večerní animační programy, aerobik, tenis,
stolní tenis, volejbal, plážový fotbal, bezmotorové vodní sporty.  
straVoVání: All Inclusive - snídaně, obědy a večeře formou bufetu, ob-
čerstvení a nealkoholické nápoje 24 hodin denně,  alkoholické nápoje
místní výroby a některé dovozové alkoholické nápoje 10.00-02.00 hodin.
VyBaVení pokoJů: balkon nebo terasa, klimatizace, stropní ventilátor,
koupelna, WC, fén, kabelová TV, minibar, trezor.

Gran Bahia Principe 
El Portillo
SAMANÁ

HHHH

Al ESO
tip

Al

7171



AMERIKA / JAMAJKA

NEGRIL

9 dní / 7 nocí EXO–700

47.990,– Kčod

Vstupní formality: při vstupu do země na dobu kratší než 30 dnů potřebují občané ČR i SR
pouze platný cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po předpokládaném návratu. 
očkoVání a lékař: není vyžadováno žádné speciální očkování. 
časoVý posun: -6 hodin vůči středoevropskému času. 
nápoJe a straVa: pobyt na Jamajce je většinou s programem All Inclusive. Orientační cena
nápojů v restauracích - nealko cca 4 USD, pivo cca 4 USD, alkoholické nápoje 6 USD. Cena večeře
20 - 30 USD. Vodu z vodovodní sítě nedoporučujeme pít. 
měna: místní měnou je jamajský dolar, přibližný kurz za 100 jamaj-ských dolarů je cca 18 Kč, lze
platit USD. Platební karty jsou přijímány, rovněž je možný výběr hotovosti z bankomatů. 1 USD =
110 JMD.
elektrické napětí: 110 V, v hotelech vyšší kategorie i 220 V. Doporučujeme s sebou adaptér.
sportoVní aktiVity: pobyt ve většině hotelů je s programem All Inclusive, který zahrnuje i velké
množství sportovních aktivit - většina hotelů nabízí zdarma veškeré nemotorizované vodní sporty,

k dispozici bývají kajaky, šlapadla, windsurfing, menší katamarány a plachetničky. Rovněž většinou
zdarma k dispozici tenisové kurty, plážový volejbal. 
potápění: orientační cena ponoru s kyslíkovou bombou je cca 120 USD za jeden ponor včetně
zapůjčení potápěčské výstroje. 
Golf: Jamajka je vyhlášenou golfovou destinací, najdete zde 10 golfových hřišť, orientační cena
green fee za 18 jamek je od 190 USD výše. 
nákupy: mezi nejoblíbenější suvenýry patří jamajský rum a jamajská káva (Blue Mountain). Výlety
a průvodce: při pobytu na Jamajce je k dispozici anglicky mluvící průvodce během celého roku. V
období charterových letů je zajištěna asistence českého delegáta. Ve všech nabízených středis-
cích je široká nabídka fakultativních výletů. 
proná Jem automoBilu: orientační cena pronájmu automobilu je cca 80 USD na den a více
dle typu automobilu + pojištění cca 10 USD. 

JAMAJKA - exotická atmosféra Karibiku, nádherné dlouhé pláže s jemným bílým pí-
skem, rozmanitá pohoří vnitrozemí a vše podkreslující hudba v rytmu reggae, co více si
můžete přát. Tento ostrov o rozloze 10.990 km čtverečních s více než 2,5 mi lióny obyva-
tel bývá nazýván pravým turistickým rájem. Pláže v Montego Bay, Negrilu či Discovery
Bay zajisté patří mezi perly celého Karibiku

Důležité informace

JAMAJKA

ODLET Z PRAHY
Odlet z letiště Praha. Přílet na Jamajku do Montego
Bay, uvítání na letišti a transfer do Negrilu, vzdále-
ného 80 km (transfer trvá 2 hodiny).

POBYT NA JAMAJCE
Pobyt se snídaní nebo programem All Inclusive 
v nejznámějším a nejhezčím letovis ku Jamajky 
v Negrilu, jehož pláž se táhne 10 km podél pobřeží.
Program All Inclusive za hrnuje snídaně, obědy a ve-
čeře formou bu fe tu, snacky během dne, neome-
zená konzu mace nealkoho lic  kých i alkoholických
ná po jů místní vý roby, nemotorizované vodní sporty.
Možnost využití široké nabídky fakultativních výletů.
Dopo ručujeme plavbu katamaránem podél pobřeží
Negrilu při západu slunce, koupání v nedalekých
vodopádech Mayfield Falls, či celo den ní výlet s pro-
jížďkou lodí po Black River s pozorováním krokodýlů
ve volné přírodě.  Večer možnost procházek po
pláži či nechat se unést v rytmu reggae v některém
z plážových barů s živou hudbou.

ODLET DO PRAHY
Snídaně. Volno na koupání. Transfer na le tiš tě v
Montego Bay a odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY
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leteckou přepravu Praha - Montego Bay -  Praha
letištní taxy 
7x nocleh ve vybraném hotelu s All Inclusive nebo se snídaní
transfer letiště - hotel - letiště
česky mluvícího delegáta 
asistenci partnerské cestovní kanceláře

Cena obsahuje

fakultativní výlety

Cena neobsahuje







 









popis: menší jednoduše vybavený turistický hotel s 50 pokoji v dvoupatro-
vých budovách se nachází přímo v centru Negrilu. Hotel je rozdělen komuni-
kací na dvě části (pokoje v zahradě a přímo na pláži). V okolí hotelu obchůdky
se suvenýry, restaurace a bary.
pláŽ: hotel se nachází u písečné pláže Negril. 
VyBaVení: k vybavení hotelu patří restaurace s terasou 
s výhledem na moře, bar, 2 bazény. Trezor k dispozici na recepci (za popla-
tek). Internet-wifi (v pokojích za poplatek).
záBaVa a sport: vodní sporty na pláži (za poplatek)..
straVoVání: snídaně formou bufetu.
VyBaVení pokoJů: koupelna/WC, klimatizace, stropní ventilátor, TV, telefon,
balkón nebo terasa s výhledem do zahrady. Příplatek za pokoj Superior v
části u pláže 300,- Kč/osoba/noc. Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 do-
spělé osoby nebo 2 dospělé osoby + 2 děti. 

Legends Beach Resort
NEGRIL

HHH

popis: luxusní hotel tvoří 407 luxusních junior suit a suit, nachází se upro-
střed tropické zahrady, přímo u písečné pláže v zálivu Bloody Bay, cca 7 km
od centra střediska Negril na západním pobřeží Jamajky. (Hotelové části Hi-
deaway a Grand Lido Negril Au Naturel jsou určené pouze pro osoby starší
18 let).
VyBaVení: k vybavení areálu patří 6 restaurací (mezinárodní bufetová + re-
staurace a la carte: steak house, mexická, italská, indická, japonská ku-
chyně), 6 barů, konferenční místnost, bazén, jacuzzi, dětský klub (4-12 let),
teenager club (13-17 let), mini-aquapark pro děti. Internet-wifi (zdarma)
pláŽ: bílá písečná pláž, přímo u hotelu. Lehátka na pláži a plážové ručníky
zdarma. 
záBaVa a sport: tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní tenis, plá-
žový volejbal, aerobic, fitness centrum, bezmotorové vodní sporty. Za pop-
latek lázeňské terapie, masáže a potápěčské kurzy s certifikátem PADI
(úvodní hodina potápění v bazénu zdarma). Hotel pořádá bohaté animační
programy pro děti i pro dospělé, během dne i večer. Kurzy vaření. 
straVoVání: All Inclusive (24 hod.) zahrnuje: snídaně, obědy i večeře for-
mou bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoho-
lických a místních alkoholických nápojů během dne. 
VyBaVení pokoJů: koupelna s WC, fén, klimatizace, sat. TV, telefon, tre-
zor, minibar, Bluetooth reproduktory, kávovar, žehlička a žehlící prkno, bal-
kón nebo terasa s výhledem do zahrady nebo na moře. Za příplatek je
možný pokoj s výhledem na moře nebo pokoj s přímým vstupem do ba-
zénu. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby + 2 děti.

Royalton Negril
NEGRIL

HHHHH

Al ESO
tip

7373

leteckou přepravu Praha - Montego Bay -  Praha
letištní taxy 
7x nocleh ve vybraném hotelu s All Inclusive nebo se snídaní
transfer letiště - hotel - letiště
česky mluvícího delegáta 
asistenci partnerské cestovní kanceláře



popis: hotelový komplex je tvořen hlavní budovou a 4 vedlejšími dvoupatro-
vými budovami, nachází se uprostřed tropické zahrady na západním pobřeží
Jamajky v zálivu Bloody Bay, cca 7 km od centra Negril, cca 80 km od letiště. 
VyBaVení: K vybavení areálu patří 4 restaurace (z toho 3 a la carte), 5 barů,
2 bazény (z toho 1 s jacuzzi), dětský bazén, kadeřnický salon, obchod se su-
venýry, dětský klub (4-12 let), dětské hřiště, internet/WIFI (za poplatek), hote-
lový lékař (za poplatek), možnost hlídání dětí (za poplatek), noční klub.
pláŽ: hotel leží přímo u písečné pláže. Lehátka a slunečníky na pláži i u ba-
zénu bez poplatku. 
záBaVa a sport: tenis (s osvětlením), stolní tenis, polyfunkční hřiště, plá-
žový volejbal, bezmotorové vodní sporty (windsurfing, kajak, plachtění,
šnorchlování, úvodní lekce potápění v bazénu), fitness centrum, sauna, ani-
mační programy. Za poplatek: potápění, motorové vodní sporty, lázeňské te-
rapie a masáže. Poblíž hotelu se nachází golfové hřiště (cca 10 km).
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu
v hlavní restauraci, neomezená konzumace nealkoholických a alkoholických
nápojů (24 hod). 
VyBaVení pokoJů: koupelna/WC, fén, klimatizace, sat-TV, telefon, trezor,
minibar, žehlička a žehlící prkno a balkón nebo terasa. Příplatek za pokoj s
postranním výhledem na moře 450,- Kč/osoba/noc. Na pokoji lze ubytovat
maximálně 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby + 2 děti.

Riu Negril
NEGRIL
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popis: luxusní hotel, postavený ve viktoriánském stylu, se nachází se upro-
střed tropické zahrady v zálivu Bloody Bay, cca 6 km od centra Negril, cca
80 km od letiště. 
VyBaVení: K vybavení areálu patří 5 restaurací (z toho 4 a la carte), 4 bary,
2 bazény (z toho 1 s jacuzzi), dětský bazén, obchod se suvenýry, dětské
hřiště (na pláži), internet-WIFI (zdarma). Volný vstup do nočního klubu
Pacha v sousedním hotelu Riu Negril včetně nápojů. 
pláŽ: hotel leží přímo u písečné pláže. Lehátka a slunečníky na pláži i u
bazénu bez poplatku. 
záBaVa a sport: tenis (s osvětlením), stolní tenis, volejbal, aerobik, bez-
motorové vodní sporty (windsurfing, kajak, plachtění, šnorchlování, úvodní
lekce potápění v bazénu), fitness centrum, sauna, animační programy. Za
poplatek: potápění, motorové vodní sporty, lázeňské terapie a masáže. Po-
blíž hotelu se nachází golfové hřiště (cca 10 km).
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bu-
fetu v hlavní restauraci, neomezená konzumace nealkoholických a alkoho-
lických nápojů (24 hod). 
VyBaVení pokoJů: koupelna/WC, fén, klimatizace, sat-TV s plochou obra-
zovkou, rádio, telefon, trezor, minibar, kávovar, žehlička a žehlící prkno a
balkón nebo terasa. Příplatek za pokoj s výhledem na moře 450,-
Kč/osoba/noc. Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby nebo 2
dospělé osoby + 2 děti.

Riu Palace Tropical Bay
NEGRIL
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popis: hotelový komplex se nachází uprostřed tropické zahrady ve středisku
Negril, na zá padním pobřeží Jamajky, cca 90 km od letiště Montego Bay.
Hotel je ideálním místem pro vyznavače nevázané ho životního stylu s uvolně-
ným vztahem k sexu. 
pláŽ: hotel leží přímo u dvou písečných pláží. Jedna je nudistická. 
VyBaVení: k vybavení areálu patří 4 restaurace (z toho 3 jsou 
a la carte, které nabízí italské, jamajské a japonské speciality), 
5 barů, gril-bar na pláži, 5 bazénů (z toho 1 nudistický s mokrým barem),
vodní skluzavka, 2 jacuzzi, obchod se suvenýry. 
záBaVa a sport: 6 tenisových kurtů (s osvětlením), squash, badminton, ba-
sketbal, volejbal, biliár, fitness centrum, sauna 
s parní lázní, vodní sporty - windsurfing, vodní lyže, šnorchlování, potápění.
Za poplatek možnost lázeňské terapie, katamarán a potápěčské kurzy. Hotel
pořádá bohaté animační programy během dne i večera. Velmi populární je
např. bodypainting. 
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu v
hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a místních
alkoholických nápojů během dne. 
VyBaVení pokoJů: koupelna s WC, fén, TV, klimatizace, telefon, trezor, rádio
s CD přehrávačem, kávovar, žehlička a žehlící prkno, stropní zrcadlo. Pokoje
se nacházejí buď v prudérním nebo v nudistickém sektoru. Na pokoji max. 2
osoby starší 18 let. 

hedonism II
NEGRIL
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popis: luxusní hotel se zaměřením na rodinnou dovolenou se nachází
v tropické zahradě na severním pobřeží Jamajky. 
pláŽ: dlouhá pláž s jemným bílým pískem s vlastním ostrůvkem. Lehátka,
slunečníky na pláži a ručníky zdarma. 
VyBaVení: 5 restaurací, kavárna, 6 barů, konferenční místnost, 2 bazény,
dětský klub (2-12 let + 13-17 let). 
záBaVa a sport: tenis, stolní tenis, plážový volejbal, aerobik, fitness, bez-
motorové vodní sporty (kajak, šnorchlování). Za poplatek motorové vodní
sporty, potápěčské centrum (úvodní hodina zdarma), lázeňské terapie, ma-
sáže a internet (wifi). Denní animační programy pro děti i pro dospělé, te-
matické zábavné večery, kurzy vaření. 
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu
v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealko a místních alko-
holických nápojů během dne. 
VyBaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, fén, sat. TV, minibar, tele-
fon, kávovar, trezor, žehlička a žehlící prkno, terasa nebo balkón. Za přípla-
tek 550,- Kč/os./noc možnost ubytování na pokoji s výhledem na moře. Na
pokoji lze ubytovat maximálně 4 dospělé osoby nebo 2 dospělé + 3 děti.

Royalton White Sands 
NEGRIL
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popis: luxusní hotelový komplex se nachází ve středisku Runaway přímo u
překrásné pláže.
pláŽ: hotel leží přímo u bílé písečné pláže. Lehátka na pláži a plážové
ručníky zdarma. Část pláže je určena pro nudisty.
VyBaVení: k vybavení areálu patří 6 restaurací (1 hlavní bufet, 5 restaurací a
la carte), 5 barů, 3 propojené bazény u hlavní budovy se 2 oddělenými částmi
pro děti, terasa na slunění s lehátky a slunečníky, piano-bar, obchod se su-
venýry, internet-wifi (v pokojích za poplatek), půjčovna aut a motorek,
hotelový lékař 24 hodin (za poplatek).
záBaVa a sport: tenis (osvětlení za poplatek), dětský klub (pro děti od 4 do
12 let), fitness centrum, volejbal, centrum vodních sportů - zdarma 1 hodina
denně windsurfing, šnorchlování, katamarán, kajak, jízdní kola, disko. Za
poplatek lekce windsurfingu a plachtění, potápění a motorové vodní sporty,
golf (18-jamkové golfové hřiště Breezes Runaway se nachází cca 5 minut od
hotelu).  Hotel pořádá bohaté animační programy během dne i večer.
Lázeňské terapie (za poplatek). Možnost hlídání dětí (za poplatek).
straVoVání: All Inclusive (24 hod.) zahrnuje: snídaně, obědy i večeře for-
mou bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealko-
holických a místních alkoholických nápojů během dne.
VyBaVení pokoJů: koupelna s jacuzzi, WC, fén, klimatizace, sat. TV, telefon,
trezor (za poplatek), minibar (voda, nealko, pivo), žehlička a žehlící prkno, a
balkón nebo terasa.
Příplatek za pokoj s výhledem na moře 200,- Kč/osoba/noc. Na pokoji lze
ubytovat maximálně 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby + 2 děti.

Grand Bahia Príncipe Jamaica
RUNAWAy
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popis: luxusní hotel se nachází ve středisku Runaway a je součástí hotelu
Grand Bahia Principe Jamaica.  
pláŽ: hotel leží přímo u bílé písečné pláže. Lehátka na pláži a plážové ruč-
níky zdarma. Část pláže je určena pro nudisty.
VyBaVení: klienti mohou využívat vybavení obou hotelů (jak Luxusy Prin-
cipe Runaway Bay, tak i Grand Bahia Principe Jamaica), 7 restaurací (2
hlavní bufet, 5 restaurací a la carte), 5 barů, 3 propojené bazény u hlavní
budovy, terasa na slunění s lehátky a slunečníky, piano-bar, obchod se su-
venýry, internet-wifi (v pokojích za poplatek), půjčovna aut a motorek, hote-
lový lékař 24 hodin (za poplatek). 24-hodinová pokojová služba.
záBaVa a sport: tenis (osvětlení za poplatek), fitness centrum, volejbal,
centrum vodních sportů - zdarma 1 hodina denně windsurfing, šnorchlo-
vání, katamarán, kajak, jízdní kola, disko. Za poplatek lekce windsurfingu a
plachtění, potápění a motorové vodní sporty, golf (18-jamkové golfové hřiště
Breezes Runaway se nachází cca 5 minut od hotelu).  Hotel pořádá bohaté
animační programy během dne i večer. Lázeňské terapie (za poplatek, 20%
sleva pro hotelové hosty).
straVoVání: All Inclusive (24 hod.) zahrnuje: snídaně, obědy i večeře for-
mou bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoho-
lických a místních i mezinárodních alkoholických nápojů během dne.
VyBaVení pokoJů: koupelna s jacuzzi, WC, fén, klimatizace, stropní venti-
látor, sat. LCD TV, telefon, trezor (zdarma), minibar (včetně alkoholických
nápojů), kávovar, žehlička a žehlící prkno, plážové ručníky na pokoji a bal-
kón nebo terasa s výhledem na moře. Na pokoji max. 3 dospělé osoby.

Luxury Bahia Principe Runaway
Bay
RUNAWAy
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popis: luxusní hotelový komplex hotelů Secrets St. James a Secrets Wild Or-
chid určený pouze pro páry starší 18 let, nachází se poblíž střediska Montego
Bay, cca 40 min. jízdy od letiště, přímo u překrásné písečné pláže. 
VyBaVení: k vybavení areálu patří 7 restaurací (z toho 6 a la carte), 6 barů, 3
velké bazény, jacuzzi, salon krásy, obchod se suvenýry, půjčovna aut, hotelový
lékař.
pláŽ: hotel leží přímo u písečné pláže. 
záBaVa a sport: tenis (osvětlení za poplatek), aerobik, vodní aerobik, volej-
bal, basketbal, fotbal, šipky, stolní tenis, bezmotorové vodní sporty (katama-
rán, plachtění, windsurfing, šnorchlování), úvodní hodina potápění v bazénu,
fitness centrum, sauna, lekce tance a španělštiny, animační programy. Za
poplatek: potápění, rybaření, motorové vodní sporty, golf, jízda na koni, lázeň-
ské terapie a masáže.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu
v hlavní restauraci, neomezená konzumace nealkoholických a alkoholických
nápojů během dne. 
VyBaVení pokoJů: koupelna/WC, župany, fén, klimatizace, stropní ventilá-
tor, plochá LCD TV, CD/DVD přehrávač, rádio s budíkem, telefon, trezor, inter-
netové připojení (za poplatek), milibar (nealkoholické nápoje, voda, pivo),
kávovar, 
whirlpool, žehlička, žehlící prkno a balkón nebo terasa. Na pokoji lze ubytovat
maximálně 2 dospělé osoby. V pokojích superior je možné ubytovat 3 do-
spělé osoby. 

Secrets St. James & Wild Orchid
MONTEGO BAy
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popis: luxusní hotelový komplex s 27 samostatnými vilami a 36 pokoji
s výhledem na moře v Pineapple House se nachází uprostřed udržované
zahrady na privátním poloostrově poblíž střediska Montego Bay, cca 12 km
od centra Montego Bay a od letiště. 
pláŽ: privátní písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka, slunečníky na pláži a
ručníky zdarma. 
VyBaVení: 2 restaurace, 2 bary, konferenční místnost, 2 bazény, dětský
bazén, dětský klub (3-12 let), obchod se suvenýry, internet (wifi).
záBaVa a sport: tenis, aerobik, fitness, bezmotorové vodní sporty (wind-
surfing, kajak, šnorchlování). Za poplatek motorové vodní sporty, rybaření,
potápění, lázeňské terapie, golf (18-jamkové golfové hřiště cca 10 min. od
hotelu). V rámci All Inclusive je zahrnuta 1 výlet - plavba na bambusových
vorech po řece Great River (1x během pobytu). Tematické zábavné večery. 
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bu-
fetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a
místních alkoholických nápojů během dne.
VyBaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, fén, lednička, telefon, do-
kovací stanice pro iPod, kávovar, trezor, žehlička a žehlící prkno, terasa
nebo balkón. Vily mají 2 až 6 ložnic, obývací pokoj a verandu s překrásným
výhledem. 24 vil má soukromý bazén. Každá ložnice ve vila má svoji kou-
pelnu a terasu.  
Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby 1 dítě.

Round hill
MONTEGO BAy
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AMERIKA / MEXIKO

PLAyA DEL CARMEN

9 dní / 7 nocí EXO–603

51.990,– Kčod

očkoVání a lékař: při cestách do Mexika není nutné žádné spe ciál ní očkování. V případě potřeby naleznete ve všech turis-
tic kých centrech dostatek kvalitních lékařských zařízení. Nezapomeňte si vzít léky, které běžně užíváte při zvýšené teplotě, bo-
lestech hlavy a střevních potížích.
časoVý posun: - 6 hodin vůči středoevropskému letnímu času. 
Jazyk: úředním jazykem je španělština, v turistických centrech se lze domluvit anglicky. 
nápoJe a straVa: vodu kupujte v plastikových nebo skleněných lah vích, nedoporučuje se pít vodu z kohoutku! Mexickým ná-
rodním nápojem je tequila. Mexické jídlo je pro turisty jedním z nej vět ších zážitků celého pobytu. Mexická kuchyně se liší podle
oblastí, je různorodá a takřka vždy ostrá. 
měna a směnárny: místní měnou je nové mexické peso (MXN), které se dělí na 100 centavos. V oběhu jsou bankovky v hod-
notách 5, 10, 20, 50, 100, 500 a 1.000 pesos. Ve všech turistických centrech se nachází mnoho směnáren. Kurz měny se v roce
2014 pohyboval kolem 14 MXN/1 USD. V Mexiku jsou akceptovány prakticky všechny druhy platebních karet. Pro výměnu do-
poručujeme mít s sebou USD. 
dopraVa: auto je v Mexiku bezkonkurenčně na prvním místě. V samotném Mexico City je jich registrováno kolem 4 milionů.
Možnost pronájmu automobilů v cenách od 450,- pesos na den. 
nákupy: mezi nejznámější mexické suvenýry patří sombréro, houpací sítě, poncho, tequila, šály, šátky, kožené zboží, košíky, ke-
ramika, obrázky na papíru ze stromové kůry a stříbro. Mexiko je domovem neuvěřitelně nadaných umělců a řemeslníků. Žádná
země na světě se nemůže pochlubit srovnatelným mistrovstvím, barevností a tvořivostí. Nenechte si ujít příležitost navštívit me-
xický trh - najdete ho prakticky v každém městě. Tento labyrint barev, zvuků a atrakcí je skutečnou pastvou pro oči: na každém
kroku se setkáte s rukodělnou výrobou, květinami, oblečením a předměty běžné denní potřeby.

MEXIKO - země, která zní tajemným dobrodružstvím, žhavým rozpáleným sluncem, bohatou indián-
skou kulturou i koloniální minulostí. Mimořádná bohatost na umělecké a kulturní památky, tisíce
zvuků mexických měst, dlouhé písečné pláže, křišťálově čisté moře, úchvatné přírodní scenérie,
slunce, pestré karibské barvy, přívětiví obyvatelé, všudypřítomná radost ze života, exotická chuť 
tequily, margarity a dalších nápojů, rozmanitá exotická kuchyně - to vše je Mexiko. Je spojovacím člán-
kem mezi Severní a Jižní Amerikou - na severu hraničí s USA, na jihu s Guatemalou a Belize. Na západě
je omýváno vlnami Tichého oceánu, na východě teplým Karibským mořem a Mexickým zálivem.

Důležité informace

MEXIKO

PRAHA - CANCÚN
Odlet z letiště Praha. Přílet do Cancúnu, uvítání na
letišti a transfer do hotelu dle Vašeho výběru v Playa
del Carmen (cca 50 min.) nebo Akumalu (cca 2 ho-
diny).

POBYT V PLAYA DEL CARMEN
Pobyt u moře bez stravy, se snídaní či s All Inclusive.
All Inclusive zahrnuje snídaně, oběd i večeře formou
švédských stolů v hlavní restauraci (v dalších re-
stauracích A la carte je nutná rezervace 24 hodin
dopředu), snacky během dne, neomezenou konzu-
maci nealkoholických i alkoholických nápojů během
dne většinou až do půlnoci, širokou nabídku spor-
tovních aktivit a nemotorizovaných vodních sportů.
Doporučujeme fakultativně navštívit největší a nej-
slavnější komplex mayských pyramid na poloo-
strově Yucatán - Chichén Itzá. Milovníci vodních
radovánek by si neměli nechat ujít návštěvu přírod-
ních rezervací Xel - Há či Xcaret s možností plavání
s delfíny. Nezapomenutelným zážitkem je i pro-
hlídka mayské pevnosti na břehu moře v Tulumu. 

Velkým zážitkem jsou také jednodenní výlety na os-
trovy Cozumel či Isla Mujeres se šnorchlováním a
pozorováním korálů a vynikajícími nákupními mož-
nostmi. Pobyt v Mexiku nabízí široké možnosti noč-
ního života - procházky po rušné promenádě v
letovisku Playa del Carmen s mnoha restauracemi,
bary a obchůdky se suvenýry či návštěvu luxusních
restaurací a klubů. Jen málokterý turista odolá ná-
kupu některého z místních suvenýrů - šál, šátků,
mexického sombrera, tequily či mezkalu až po ke-
ramické mayské kalendáře.

ODLET DO PRAHY
Dopoledne volno. Odpoledne transfer na letiště v
Cancúnu a odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY
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CANCÚN TULUM MEXICO CITy | ACAPULCO

praHa - cancÚn
Odlet z Prahy. Přílet do Mexika do Cancúnu, uvítání
na letišti a transfer do hotelu v Tulumu dle Vašeho
výberu cca hodin a půl. Ubytování v hotelu, nocleh.

poByt V tulum
Pobyt v hotelu. V Tulumu si můžete užívat moře,
slunce, krásnou bílou pláž a můžete také vyrážet na
výlety do okolí. Do vedlejšího mayského naleziště
Tulum, které Vás okouzlí svou jedinečnou polohou
na útesu nad Karibským mořem. Nebo do přírodní
rezervace Sian Ka’an, do vodního parku Xel-Ha, mů-
žete vyrazit na krátký výlet do nedalekých ruin Coba
schovaných v džungli, k dalším památkám Muyil
nebo k několika mayským cenote – zatopeným je-
skyním - v okolí Tulumu. Pokud byste se nechtěli
koupat na pláži pod ruinami s ostatními turisty,
není nic snazšího než udělat pár kroků navíc a najít
si svoji pláž. 

odlet do praHy
Dopoledne volno na koupání, opalování, vodní
sporty či poslední nákupy suvenýrů. Odpoledne
transfer zpět na letiště v Cancúnu a odlet zpět do
Prahy.

přílet do praHy

praHa - meXico city
Odlet z Prahy do Mexico City, transfer do hotelu,
ubytování. Nocleh v Mexico City.

meXico city 
Fakultativní polodenní prohlídka Mexico City. 

teotiHuacán - Guadalupe - meXico city
Fakultativní celodenní výlet. Nocleh v Mexico City.

meXico city - acapulco
Fakultativní prohlídka Antropologického muzea.
Transfer z Mexico City do Acapulca. Nocleh.

acapulco
Fakultativní prohlídka Acapulca - centrum města,
skoky z útesu La Quebrada do moře. Nocleh. 

acapulco
Fakultativní výlet lodí Bonanza po Acapulském zá-
livu, návrat do hotelu. Nocleh v Acapulcu. 

acapulco
Volný den. Nocleh.

acapulco - meXico city 
Odjezd do Mexico City, odlet do Prahy.

přílet do praHy

9 dní / 7 nocí EXO–602

41.990,– Kčod

9 dní / 7 nocí EXO–615

62.990,– Kčod

9 dní / 7 nocí EXO–604

45.990,– Kčod

praHa - cancÚn
Odlet z Prahy. Přílet do Mexika do Cancúnu, uví-
tání na letišti a transfer do hotelu dle Vašeho vý-
běru v Cancúnu (cca 30 min.).

poByt V cancÚnu 
Pobyt u moře v hotelu dle Vašeho výběru v letovi-
sku Cancún.  Pobyt bez stravy, se snídaní či s All In-
clusive. All Inclusive zahrnuje snídaně, oběd i
večeře formou švédských stolů v hlavní restauraci
(v dalších restauracích A la carte je nutná rezer-
vace 24 hodin dopředu), snacky během dne, ne-
omezenou konzumaci nealkoholických i
alkoholických nápojů během dne většinou až do
půlnoci, širokou nabídku sportovních aktivit a ne-
motorizovaných vodních sportů v ceně pobytu.
Pestrá nabídka animačních a zábavních programů
a fakultativních výletů. Pobyt v Mexiku nabízí široké
možnosti nočního života.  Jen málokterý turista
odolá nákupu některého z místních suvenýrů - šál,
šátků, mexického sombrera, tequily či mezkalu až
po keramické mayské kalendáře.

odlet do praHy
Dopoledne volno. Odpoledne transfer na letiště 
v Cancúnu a odlet do Prahy.

přílet do praHy
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programy EXO 601
leteckou přepravu Praha - Cancún - Praha včetně letištních tax
transfery letiště - hotel - letiště
7x nocleh ve vybraném hotelu 
česky mluvící delegát v Playa del Carmen
program EXO 604
leteckou přepravu Praha - Mexico City - Praha včetně letištních tax
asistenci partnerské CK

Cena obsahuje

fakultativní výlety

Cena neobsahuje















Xel-Há (s obědem)
Největší přírodní akvárium, tyrkysová la-
guna s mnoha druhy pestrobarevných
ryb, želví a ptačí farma
cena 129,- usd

isla muJeres (včetně oběda)
Celodenní lodní výlet se šnorchlováním
u korálového útesu a odpočinkem na
pláži
cena  129,- usd

plaVání s delfíny
Polodenní výlet na
delfíní show a plavání s delfíny
cena 155,- usd / 165,- usd

meXico city tour
Okružní polodenní prohlídka Mexico
City. 
cena      60,- usd

teotiHuacán
Teotihuacán, Guadalupe, náměstí Tří kul-
tur - celodenní výlet 
cena      65,- usd

acapulco tour
Polodenní prohlídka Acapulca
cena      60,- usd

Bonanza tour
Výlet lodí Bonanza po Acapulském zálivu
cena      55,- usd

Fakultativní výlety 

CHICHÉN ITZÁ (s obědem)
Celodenní výlet k nejznámější mayské pyra-
midě patřící mezi novodobých „7 divů světa“ 
cena 119,- usd / 119,- usd

TULUM, COBÁ (s obědem)
Celodenní výlet do archeologického naleziště
Tulum a návštěva pradávných mayských
chrámů uprostřed divoké džungle 
cena 139,- usd (z cancúnu) 129,- usd (z
riViera maya)

Xcaret plus (včetně oběda)
Celodenní výlet za mayskou kulturou, fau-
nou a flórou, archeologickými místy s
možností koupání s delfíny.
cena 149,- usd / 139,- usd

cena z cancúnu / cena z akumalu nebo playa del carmen, cena z mexico city



popis: rozsáhlý hotelový komplex se nachází na pobřeží Mayské riviéry,
přibližně 100 km od letiště v Cancúnu a 10 km od mayských památek v Tu-
lumu. Skvěle vybavený resort tvoří 3 hotely - Bahia Príncipe Tulum, Akumal
a Coba. Pokoje jsou rozmístěné v dvou a třípatrových budovách v rozsáhlé
tropické zahradě. Hotel má k dispozici dlouhou pláž s lehátky a slunečníky
zdarma.
VyBaVení: v každém z hotelů je k dispozici 5 restaurací, 6 barů, 2 bazény,
jacuzzi, dětský bazén, fitness centrum, disko, lázně, masáže, kadeřnický
salón, obchod se suvenýry, půjčovna automobilů, přístup k internetu, kon-
ferenční místnost. Nově vybudovaný dětský vodní park (Scouts Water Park
) u hotelu GBP Cobá.
pláŽ: dlouhá písečná pláž s lehátky a slunečníky v délce více než 1 km.
Přímo u hotelu je rovněž korálový útes, což ocení milovníci šnorchlování.
záBaVa a sport: hned vedle hotelu je 18ti jamkové golfové hřistě Maya
Riviera Golf Club. Dále má hotel pro své hosty k dispozici tenisové kurty,
stolní tenis, aerobik, vodní aerobik, hřiště na plážový volejbal a basketbal, bi-
liár, fitness centrum, nemotorizované vodní sporty zdarma, motorizované
vodní sporty a služby potápěčského centra za poplatek. 
straVoVání: pobyt s All Inclusive zahrnuje snídani, oběd i večeři formou
bufetu v hlavní restauraci (v ostatních restauracích a la Carte), snacky a ne-
omezenou konzumaci nealkoholických nápojů (24 hod.) i alkoholických ná-
pojů během dne. Hotel organizuje zábavné animační programy během
celého dne i večera.
VyBaVení pokoJů: koupelna s WC, nastavitelná klimatizace, ventilátor, TV,
minibar, telefon, trezor, fén, balkón nebo terasa. 

Grand Bahia Príncipe
Akumal/Tulum/Coba
AKUMAL
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popis: luxusní hotelový komplex s 612 pokoji se nachází na pobřeží Mayské
riviéry v Puerto Juarez, přibližně 75 km od letiště v Cancúnu a 25 km jižně od
Playa del Carmen. Pokoje jsou rozmístěny v třípatrových budovách v rozsáhlé
tropické zahradě přímo u pláže s lehátky a slunečníky zdarma.
VyBaVení: 4 restaurace, 6 barů, 2 velké bazény, jacuzzi, fitness centrum,
disko, lázně, masáže, kadeřnický salón, obchod se suvenýry, půjčovna auto-
mobilů, přístup k internetu, konferenční místnost.Dětský klub, dětský bazén.
pláŽ: dlouhá písečná pláž v 2 km dlouhém zálivu s lehátky a slunečníky
zdarma. Přímo u hotelu možnost šnorchlování.
záBaVa a sport: 3 tenisové kurty, stolní tenis, aerobik, vodní aerobik, hřiště
na plážový volejbal a basketbal, biliár, šipky, lukostřelba, fitness centrum, ne-
motorizované vodní sporty zdarma, zdarma půjčení potřeb na šnorchlování
na 1 hod. denně, motorizované vodní sporty a služby potápěčského centra
za poplatek (1 lekce potápění v bazénu zdarma).
straVoVání: pobyt s All Inclusive zahrnuje snídani, oběd i večeři formou
bufetu v hlavní restauraci (v ostatních restauracích A la Carte), snacky a ne-
omezenou konzumaci nealkoholických nápojů (24 hod.) i alkoholických ná-
pojů během dne. Hotel organizuje zábavné animační programy během
celého dne i večera.
VyBaVení pokoJů: kalkulované pokoje - dvoulůžkový Superior. K dispozici:
koupelna s WC, nastavitelná klimatizace, TV, minibar, telefon, trezor,  fén, že-
hlička a žehlící prkno, kávovar, balkón nebo terasa.

Barcelo Maya Grand Resort
RIVIERA MAyA
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popis: kvalitní hotel typického karibského stylu patřícího do španělské ho-
telové sítě Hoteles Catalonia  se rozkládá u pláže s možností nejen koupání
a slunění, ale i zábavy a sportovního vyžití. Navštívit můžete nedaleko vzdá-
lený Tulum, či se nechat unášet krásy místního vyhlášeného korálového
útesu u ostrova Cozumel.
VyBaVení: vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 5 tematických restau-
rací, 7 barů, diskotéka, 3 bazény  (lehátka a slunečníky zdarma), 2 dětské
bazény, venkovní vířivka, bezdrátové připojení k internetu, lekářský servis,
obchod se suvenýry, miniklub, dětské hřiště, půjčovna aut. 
pláŽ: písčitá pláž, se slunečníky a lehátky, plážový bar.
záBaVa a sport: animační programy, večerní programy, tenisový kurt,
šipky, plážový volejbal, fotbal, aerobik, aqua aerobik, hodiny tance, nemoto-
rizované vodní sporty, potápění, Spa centrum.
straVoVání: All Inclusive 10:00–02:00; snídaně; obědy a večeře formou
bufetu; během dne lehké občerstvení; večeře v restauraci s obsluhou (3x
za týden; po předchozí rezervaci); neomezené množství nealkoholických
nápojů a místních alkoholických nápojů.
VyBaVení pokoJů: klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností  při-
stýlky pro 2 děti (nejdou dvě samostatné postele; děti sdílejí jednu při-
stýlku), koupelna  se sprchou nebo vanou, WC, fén, telefon, televizor s
kabelovým vysíláním, Wi-fi, trezor (za poplatek), balkon nebo terasa.

Catalonia Riviera Maya
PUERTO AVENTURAS
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popis: nachází se u krásné, bílé písečné pláže v oblasti Riviera Maya, od me-
zinárodního letiště v Cancúnu je vzdálen 45 minut jízdy a pouhých 15 minut
od centra města Playa del Carmen. Hotel má 2 oddělené hotelové části, pro
rodiny s dětmi a pro dospělé od 21 let a vlastní Aquapark.
VyBaVení Hotelu: několik bazénů a 17 skluzavek, dětský miniklub, několik
restaurací, barů. V hotelu je obchodní centrum, fitness, lázně, salon krásy.
Připojení wifi ve veřejných prostorách hotelu zdarma.  
pláŽ: hotel ustupuje krásné panenské pláži s jemným bílým pískem. 
záBaVa a sport: hotel nabízí mnoho příležitostí ke sportování – tenis, fot-
bal, vodní sporty na pláži, golf nedaleko hotelu (18ti jamkové hřiště) za přípla-
tek, fitness a posilovna. Večerní a denní animační programy pro děti a
dospělé, diskotéka. 
straVoVání: 24 hodinový servis All inclusive, snídaně, oběd a večeře for-
mou bufetu, možnost večeří á la carte. Místní alkoholické a nealkoholické ná-
poje neomezeně. Mezinárodní koktejly na diskotéce v ceně. 
VyBaVení pokoJů: standardní klimatizované pokoje mají klimatizaci, kou-
pelnu s vanou a WC, vysoušeč vlasů, TV se satelitním příjmem, kávovar, mini-
bar, trezor, balkon nebo terasu. Pokoje vyšší kategorie jsou za příplatek.

Sandos Caracol Eco Resort & Spa
PLAyA DEL CARMEN
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popis: hotel známého řetězce zaručující vysokou kvalitu nabízených slu-
žeb se nachází pouhé 2 km od známého střediska Playa del Carmen s bo-
hatým nočním životem, bary, diskotékami, místními restauracemi. Ideální
poloha zároveň vybízí k návštěvě okolních pamětihodností jako jsou may-
ské pyramidy, krokodýlí zoo, reservace Sian Kan, botanická zahrada.
VyBaVení: komplex o kapacitě 300 pokojů, vstupní halou a recepcí,
v areálu dva plavecké bazény a bazén pro děti, terasa k opalování, wellness
centrum „Renova Spa“ s možností masáží a procedur, mexické restaurace
María Bonita a mezinárodní restaurace, zábavné programy, animace pro
dospělé děti a dětské hřiště, večerní živá hudba, diskotéka, internetový
koutek, obchod se suvenýry.
pláŽ: 500 m od hotelu, transfer zajišťuje hotelový bus. Možnost využít All
inclusive na pláži hotelu RIU Yucatan.
záBaVa a sport: tenis, stolní tenis, volejbal, basketbal, golf, vodní sporty
– kajak, windsurfing, katamarán, motorové vodní sporty.
straVoVání: 24 hodinový All Inclusive. Snídaně, oběd a večeře formou
bufetu, snacky a neomezená konzumace alkoholických a a nealkoholických
nápojů místní výroby během dne.
VyBaVení pokoJů: prakticky zařízené dvoulůžkové pokoje s koupelnou,
fénem, telefonem, klimatizací, minibarem, satelitní TV, trezor, balkon nebo
terasa.

RIU Lupita
PLAyACAR
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popis: elegantní hotel patří do hotelového komplexu RIU a nachází se
přímo u nádherné pláže, jen 3km od Playa del Carmen a 55km od letiště v
Cancúnu. Resort s 24 hodin All Inclusive a vynikajícími službami je zařízen v
tradičním stylu mexických usedlostí. 
VyBaVení: recepce, směnárna, obchody, 9 restaurací, bary, 3 bazény s le-
hátky a slunečníky, jacuzzi, posilovna a kvalitní lázně s řadou různých proce-
dur a masáží. 
pláŽ: jedna z nejkrásnějších pláží Karibiku s jemným, bílým pískem a tyrkyso-
vou vodou přímo u hotelu. 
záBaVa a sport: celá řada sportů a aktivit, jako je stolní tenis, posilovna,
volejbal, golf a vodní sporty - windsurfing, katamarán, jízda na kajaku, šnorch-
lování, dále dětský klub Riu Land, zábavní programy.
straVoVání: 24 hodinové All inclusive. Hlavní bufetová restaurace pro sní-
daně, obědy a večeře, občerstvení během dne v barech, v rámci All Inclusive
lze povečeřet v některé z dalších pěti restauracích á la carte, kde je nutná re-
zervace. Neomezená konzumace nealkoholických nápojů, místních i někte-
rých zahraničních alkoholických nápojů.
VyBaVení pokoJů: pokoje renovované v roce 2012 nabízí koupelnu
s hydromasážní vanou a sprchovým koutem, dvojitým umyvadlem, fénem,
Wi-Fi připojením zdarma, klimatizací, minibarem, kávovarem, satelitní TV, tre-
zorem, žehličkou, balkonem nebo terasou.

RIU Palace Mexico
PLAyACAR
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popis: luxusní hotelový komplex zasazený u jedné z nejkrásnějších pláží v
oblasti Riviera Maya., je součástí komplexu Riu Playacar, v blízkosti
mistrovského golfového    hřiště, v pěší vzdálenosti od centra Playa del Car-
men s možností nákupů, posezení v restauracích, kavárnách, možností ve-
černí zábavy. Vzdálenost od letiště v Cancúnu cca 50 minut jízdy.
VyBaVení Hotelu: 507 pokojů a suite, recepce, 3 restaurace, 6 barů, 2
bazény, jacuzzi, dětský bazén, animační programy, boutique, kadeřník, dět-
ský klub, business centrum, konferenční sály, lékař, hlídání dětí, Wi-fi inter-
net zdarma, pronájem aut. Během dne mají klienti možnost využívat služeb
ostatních sesterských hotelů Riu Playacar a Riu Tequila.
pláŽ: přímo na bílé písčité pláži, lehátka na pláži zdarma.
straVoVání: 24 hodinový All Inclusive. Snídaně, oběd a večeře formou
bufetu, snacky a neomezená konzumace alkoholických a a nealkoholických
nápojů místní výroby během dne.
sport a záBaVa: dva osvětlené tenisové kurty, víceúčelové hřiště, fitness
centrum, aqua aerobik, gymnastika, plážový volejbal, vodní pólo, vodní ba-
sketbal, stolní tenis, šipky, windsurfing, jízda na kajaku, katamarány, šnorch-
lování, zkušební ponory v bazénu, potápění, motorizované vodní sporty,
cyklistika, golfové hřiště 1,5 km od hotelu.
pokoJe: příjemně zařízené klimatizované pokoje, ventilátor, minibar, sejf,
varná konvice, fén, telefon, SAT/TV, internetová přípojka, koupelna, sprcha,
WC, žehlička s žehlicím prknem, balkon nebo terasa.

RIU yucatán
PLAyACAR
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popis: nově zrekonstruovaný hotel se 196 pokoji, rozmístěnými ve 4-patrové
budově uprostřed tropické zahrady se nachází přímo u pláže s jemným bílým
pískem ve středisku Playa del Carmen, poblíž pěší zóny s mnoha restaura-
cemi, bary a obchody.
VyBaVení: bufetová restaurace + 1 italská restaurace a la carte (Boticelli), 4
bary, bazén, obchod se suvenýry, dětský klub (4-12 let). Za poplatek hlídání
dětí, přístup k internetu, půjčovnu automobilů.
pláŽ: pláž s jemným bílým pískem a lehátky a slunečníky přímo u hotelu.
záBaVa a sport: tenis, stolní tenis, biliár, fitness centrum, hřiště na basket-
bal, půjčovnu kol, aerobik, vodní aerobik, lekce tance a španělštiny, nemotori-
zované vodní sporty - kajak, plachetnice. Za poplatek služby potápěčského
centra (úvodní hodina potápění v bazénu zdarma), masáže a lázeňské tera-
pie. Golfové hřiště s 18 jamkami je u sesterského hotelu The Reef Playacar,
vzdáleného cca 4 km. V centru Playa del Carmen se nachází množství restau-
rací, barů, obchodů. Hotel organizuje zábavné animační programy během ce-
lého dne i večera.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje snídani, oběd i večeři formou bufetu v
hlavní restauraci (v ostatních restauracích a la Carte), snacky a neomezenou
konzumaci nealkoholických i alkoholických nápojů domácí výroby během dne.
VyBaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, telefon, TV, lednička, trezor
(poplatek 2,- USD/den), fén, žehlička s žehlícím prknem, balkón nebo terasa 
s výhledem do zahrady nebo na moře. Příplatek za balíček Premium 650,- Kč
(oproti standardním pokojům mají pokoje v rámci balíčku Premium navíc
v ceně zahrnuté mezinárodní alkoholické nápoje, WIFI, všechny a la carte re-
staurace, možnost strávení dne v sesterském hotelu The Reef Playacar s All
inclusive bez příplatku (09:00-17:00).

The Reef Coco Beach
PLAyA DEL CARMEN
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popis: příjemný hotel s 210 pokoji, rozmístěnými v  několika dvoupatrových
vilách v bujné tropické zahradě se nachází přímo u pláže s jemným bílým pí-
skem na okraji hotelové zóny Playacar, jen 10 min. chůze od pěší zóny
s mnoha restauracemi, bary a obchody v letovisku Playa del Carmen.
VyBaVení: 1 bufetová restaurace + 1 italská restaurace 
a la carte (La Boticelli), 6 barů, 2 bazény, jacuzzi, masáže, kadeřnický salón,
obchod se suvenýry, dětský klub, turistické centrum, přístup k internetu,
půjčovnu automobilů.
pláŽ: velmi hezká pláž s jemným bílým pískem a lehátky a slunečníky
přímo u hotelu. Plážový bar.
záBaVa a sport: zdarma k dispozici tenisový kurt,stolní tenis, fitness cen-
trum, hřiště na volejbal, půjčovnu kol, aerobik, vodní aerobik, nemotorizo-
vané vodní sporty - kajak, windsurfing, plachetnice. Za poplatek služby
potápěčského centra. Golfové hřiště s 18 jamkami je naproti hotelu. V ne-
dalekém centru Playa del Carmen velké množství restaurací, barů, obchodů.
hotel organizuje zábavné animační programy během celého dne i večera.
straVoVání: pobyt s All Inclusive zahrnuje snídani, oběd i večeři formou
bufetu v hlavní restauraci (v ostatních restauracích a la Carte), snacky a ne-
omezenou konzumaci nealkoholických i alkoholických nápojů během dne. 
VyBaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, stropní ventilátor, TV, led-
nice, trezor (poplatek 2,- USD/den), fén, žehlička s žehlícím prknem, balkón
nebo terasa s výhledem do zahrady. Příplatek za pokoj superior 400,- Kč /
os. / noc (pokoje superior se oproti standardním pokojům nachází blíže u
pláže, mají navíc kávovar, minibar a trezor bez příplatku. Příplatek za balí-
ček Premium 650,- Kč (oproti standardním pokojům mají pokoje v rámci
balíčku Premium navíc v ceně zahrnuté mezinárodní alkoholické nápoje,
WIFI, všechny a la carte restaurace, možnost strávení dne v sesterském ho-
telu The Reef Coco Beach s All inclusive bez příplatku (09:00-17:00).

The Reef Playacar
PLAyACAR
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popis: rozlehlý hotelový resort na vysoké úrovni skládající se ze dvou částí -
Grand Riviera a Grand Sunset - se nachází v přírodním parku cca 10 km od
střediska Playa del Carmen) přímo na krásné písečné pláži. Vzdálenost od le-
tiště 50 km.
VyBaVení: recepce s lobby, 10 restaurací (2 hlavní bufetové, 8 a la carte -
gurmánská, asijská, mexická, italská a další), 12 barů (včetně sportbaru, piano
baru a swim-up barů), diskotéka, 12 bazénů (z toho 4 dětské), miniklub pro
děti  (4-12let) a klub pro teenagery (13-17) lékařské centrum, spa centrum,
venkovní vírivky, prádelna, směnárna, nákupní zóna, internet  a hlídání dětí
(oboje za poplatek), hotelový autobus do Playa Carmen pro hotelové hosty
zdarma. 
pláŽ: hezká písečná pláž přímo u hotelu.
záBaVa a sport: fitness, denní a večerní animace, 6 tenisových kurtů, více-
účelové hřiště, diskotéka, nemotorizované vodní sporty na pláži.
straVoVání: All Inclusive zahrnuje snídani, oběd a večeři formou bufetu,
lehké občerstvení během dne, po předchozí rezervaci možnost večeře v re-
stauraci a la carte, neomezené množství místních nealkoholických a vybra-
ných alkoholických nápojů 24 hodin denně.
VyBaVení pokoJů: kalkulované pokoje Junior Suite mají dve dvoulůžkové
postele nebo jednu king size postel, koupelnu s Jakuzzi a vysoušečem vlasů,
klimatizaci a stropní ventilátor, trezor, kávovar, žehličku a žehlící prkno, mini
bar, telefon a satelitní TV. Za příplatek Platinum Suite – 24 hodin room se-
rvice, privátní část na pláži s obsluhou, privátní pláž, suity s jakuzi blízko
pláže, internet zdarma, přednostiní check-in a check-out, plážové osušky na
pokoji, možnost využít služeb hotelů Punta Cana Pricess, Karibe Club Prin-
cess a Tropical Princess a další výhody.

Grand Riviera Princess
PLAyA DEL CARMEN
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popis: luxusní resort v středomořském stylu pouze pro 
dospělé starší 18 let se nachází 40 km od letiště v Cancúnu a 15 km se-
verně od Playa del Carmen, přímo u velmi hezké pláže s jemným bílým pí-
skem. Do centra rušného letoviska Playa del Carmen s mnoha
restauracemi, bary a obchůdky je to jen 10 min. jízdy. Téměř ze všech 290
luxusně zařízených pokojů je částečný výhled na moře. 35 minut od letiště.
VyBaVení: k dispozici 5 restaurací, 5 barů, velký bazén, jacuzzi, fitness cen-
trum, velmi dobře vybavené lázně, masáže, kadeřnický salón, obchod se
suvenýry, půjčovna automobilů, turistické centrum, přístup k internetu,
konferenční místnost.
pláŽ: překrásná pláž s jemným bílým pískem a lehátky a slunečníky
zdarma přímo u hotelu.
záBaVa a sport: tenisové kurty, stolní tenis, aerobik, vodní aerobik,
hřiště na plážový volejbal, biliár, rozsáhlé fitness centrum, nemotorizované
vodní sporty zdarma, motorizované vodní sporty a služby potápěčského
centra za poplatek. 
straVoVání: pobyt s All Inclusive zahrnuje snídani, oběd i večeři formou
bufetu v hlavní restauraci (v ostatních restauracích a la Carte), snacky a ne-
omezenou konzumaci nealkoholických nápojů (24 hod.) i alkoholických ná-
pojů během dne. Hotel organizuje zábavné animační programy během
celého dne i večera.
VyBaVení pokoJů: koupelna s WC a jacuzzi, nastavitelná klimatizace, ven-
tilátor, TV, minibar, telefon, trezor, kávovar, CD/DVD přehrávač, přístup k in-
ternetu přímo z pokoje, fén, balkón nebo terasa. Room servis k dispozici 24
hodin denně. 

Secrets Capri
RIVIERA MAyA
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popis: nově vystavěný hotelový resort karibského stylu se skládá ze dvou
částí La Perla určené pro dospělou klientelu a La Esmeralda určené pro ro-
diny.  Tento luxusní resort se nachází 50 km od mezinárodního letiště v Canc-
únu, v těsné blízkosti pláže a spousty zajímavostí a zábavy, jako je 5th Avenue
v Playa del Carmen, mayská archeologická naleziště jako je Tulum, Coba. 
VyBaVení: hala s recepcí, konferenční místnosti, divadlo, taneční sál, bufe-
tová restaurace, 8 a la carte restaurací, 10 barů, YHI Spa nabízející exkluzivní
lázeňské služby s inovativními metodami léčby pro pročištění těla a posílení
mysli, Health Club, Boutique Spa, masáže, sauny, 4 bazény, nákupní arkáda,
lékařská pohotovost.
pláŽ: krásná písečná pláž s pozvolným vstupem do moře přímo u hotelu.
záBaVa a sport: fitness centrum, pilates, meditace, spinning, brach volej-
bal, aqua aerobik, šnorchlování, lekce tance, osvětlený tenisový kurz, vodní
sporty, golfové hřiště v blízkosti.
straVoVání: All Inclusive
VyBaVení pokoJe: komfortní  prostorné pokoje, moderní koupelna s vanou
i sprchovým koutem, WC, fén, LCD TV, CD, DVD, minibar, konvice, individuálně
nastavitelná klimatizace, žehlička. 

Paradisus Playa del Carmen
PLAyA DEL CARMEN
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popis: jedinečný resort svého druhu je určen pouze dospělým párům (od
21 let) a je ideálním ideálním místem pro dovolenou pro lidi s uvolněným
vztahem k sexu. Možnost účastnit se večerních swingers párty. Resort je
koncipován jako vesnička, kde klienti můžou, ale  také nemusí nosit oble-
čení. Leží přímo na pláži asi 20 minut od letiště v Cancúnu. 
VyBaVení: hotel má pro své hosty k dispozici bazén (stejně jakou na pláži
a ve všech veřejných prostorech klienti mohou a nemusí být oblečeni), 4
restaurace, 5 barů včetně baru na pláži, Spa centrum se saunou a párou,
fitness centrum, velkou jakuzzi s barem, připojení na internet.
pláŽ: krásná písčitá pláž je přímo u resortu
záBaVa a sport: pro hotelové hosty hotel pořádá denní a večerná ani-
mační programy, hodiny jogy, aqua aerobiku, vodní polo, nuda-plážový vo-
lejbal, taneční hodiny, na pláži jsou k dispozici nemotorizované vodní
sporty. 
straVoVání: All Inclusive 24 hodin. Snídaně, oběd a večeře formou boha-
tého bufetu. Po celý den i noc jsou k dispozici lehké snacky. Alkoholické a
nealkoholické nápoje místní výroby.  Hotel pořádá pro své hosty tématické
večeře. U pánů se u večeře vyžadují dlouhé kalhoty. 
VyBaVení pokoJů: kalkulované pokoje Standard mají k dispozici queen
size postel, klimatizaci, sat TV, telefon, trezor, koupelnu se sprchou, vysou-
šeč vlasů, župan a pantofle, milibar, kávovar a žehlící prkno a žehličku.

Desire Resort Riviera Maya
PLAyA MAROMA
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popis: nedávno zrekonstruovaný hotel Margaritas nabízí příjemné ubytování
v komfortně vybavených pokojích. Vzdálenost od letiště je cca 20 minut jízdy,
národní park Yum Balam Nature Reserve se nachází cca 30 minut od hotelu.
V blízkosti je množství restaurací, barů a kaváren, také můžete navštívit jedno
z největších nákupních center. Pláž je vzdálena 7 minut od hotelu.   
VyBaVení: k dispozici je 24 hodinová recepce, restaurace, bar, kavárna, busi-
ness centrum, směnárna, čistírna, zdarma připojení k internetu, hlídání dětí
(za poplatek).
pláŽ: hotel se nachází 7 minut jízdy od pláže. Zdarma kyvadlová doprava.
záBaVa a sport: plážový klub s barem, konferenční místnost, v blízkosti
golfové hříště s možností golfových lekcí (za poplatek), na pláži šnorchlování a
potápěčské kurzy (za poplatek).
straVoVání: bez stravování.
VyBaVení pokoJů: všechny pokoje s možností jedné přistýlky jsou klimati-
zované s vlastním sociálním zařízením. Vybaveny jsou satelitní TV, telefonem,
rádiem, trezorem, fénem a žehličkou. Na vyžádání dětská postýlka (zdarma).
Většina pokojů má balkon.

Margaritas Cancún
CANCÚN
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popis: Barcelo Tucancún Beach patří mezi nejlépe vybavené hotely kate-
gorie 4* v  oblasti Cancúnu.  Mezinárodní letiště v Cancúnu je vzdáleno
20km. Od centra města Cancún je hotel vzdálen asi 25km. V blízkosti ho-
telu se nachází dvě velká nákupní centra La Isla a Kukulcan. Hotel je
vhodný pro rodiny s dětmi. 
VyBaVení: 4 restaurace s vytříbenou kuchyní, 5 barů, 3 bazény, miniklub
pro děti ve věku 4-12 let, animace pro dospělé, wellness centrum s boha-
tou nabídkou procedur, posilovna, připojení wifi, 24-hodinová služba. 
pláŽ: krásná písečná pláž s bělostným pískem se nachází přímo u hotelu
na pobřeží Karibského moře. 
záBaVa a sport: tenis, aerobic, vodní aerobic, volejbal, basketbal, bad-
minton, stolní tenis, vodní pólo, šipky, windsurfing a jízda na kajaku, posi-
lovna, profesionální wellness centrum s bohatou nabídkou masáží, zábalů
a procedur.  
straVoVání: v hotelu se nalézají celkem 4 tematické restaurace a 5 barů.
Hotel poskytuje stravování typu All inclusive. Snídaně, obědy a večeře jsou
formou bufetu v hlavní restauraci či je možnost povečeřet v některé z re-
staurací a la carte. Koktejly, místní alkoholické i nealkoholické nápoje jsou
podávány během dne ve všech z pěti barů. 
VyBaVení pokoJů: moderně zařízené dvoulůžkové pokoje typu superior
(35m2) s dotykem regionálního mexického designu jsou vybaveny koupel-
nou s vanou a sprchou, vysoušečem vlasů, toaletou, klimatizací, TV, trezo-
rem, kávovarem, žehličkou a žehlícím prknem, trezorem. Připojení wifi na
pokoji za poplatek. Každý pokoj má balkon nebo terasu.

Occidental Tucancún 
CANCÚN
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popis: krásný hotel řetězce RIU se nachází v hotelové zóně Corazone. Hote-
lový komplex je vzdálen 24km od letiště a asi 20km od centra města Cancún.
V těsné blízkosti hotelu je obchodní centrum s možnostmi nákupů, v blízkém
okolí naleznete také několik barů a restaurací a noční kluby. 
VyBaVení: 24-hodinový servis All Inclusive je nejen v rámci stravování, ale
také zábavy a aktivit, 5 restaurací a 5 barů, sportovní aktivity, wellness a fit-
ness, 4 bazény, wifi připojení, konferenční sál. 
pláŽ: krásná, 20km dlouhá pláž s jemným bílým pískem se nachází přímo u
hotelu. Část pláže je vyhrazena pouze pro hotelové hosty. Lehátka jsou
zdarma. Nedaleké korálové útesy vybízí ke šnorchlování a potápění.
záBaVa a sport: 4 bazény, wellness centrum s nabídkou masáží a proce-
dur, kadeřnictví a salon krásy, sauna, whirlpool. V hotelu je oblíbená disko-
téka Pacha. Zdarma – stolní tenis, katamarán, windsurfing, šnorchlování
včetně vybavení. Pravidelně hraje živá hudba a denně probíhají animační
programy pro dospělé. Jednou za pobyt můžete využít lekci potápění v ba-
zénu zdarma. Za poplatek: zapůjčení jízdních kol, kurzy golfu. 
straVoVání: All Inclusive program zahrnuje snídani, pozdní snídani, oběd a
večeři formou bufetu, 3 x týdně přináší zážitkové stravování u tématických
večeří. Stravování a la carte ve 3 dalších restauracích, kde je nutná rezervace
a vyžadován dress code. Snack během celých 24 hodin, nealkoholické a alko-
holické nápoje během dne.
VyBaVení pokoJů: kompletně renovované, moderní dvoulůžkové pokoje
jsou vybaveny koupelnou s vanou a WC, vysoušečem vlasů, TV, wifi připoje-
ním, centrální klimatizací, minibarem, elektronickým trezorem, žehličkou a že-
hlícím prknem. Pokoje mají terasu nebo balkon. Za příplatek je ubytování
v pokojích typu Junior Suite nebo Suite, na vyžádání v CK.

RIU Cancún
CANCÚN

HHHHH

popis: luxusní moderní resort se nachází přímo u dlouhé bílé pláže na pí-
sečné šíji v centru Cancúnu, v těsné blízkosti restaurací a barů se spoustou
zábavy, 5 minut od nákupního centra a 15 minut od letiště.
VyBaVení: v hotelovém areálu s velkolepým atriem 
naleznete 5 restaurací, 4 bary, 3 bazény, dětský bazén, obchody se suve-
nýry, lázně, konferenční místnost, turistické centrum, půjčovnu aut, kosme-
tický salon, konferenční centrum.
pláŽ: pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu. Slunečníky, lehátka i
ručníky zdarma.
záBaVa a sport: tenisový kurt, fitness centrum, sauna, biliár, aerobik, po-
tápěčské centrum, nemotorizované vodní sporty na pláži zdarma, motori-
zované vodní sporty za poplatek.Miniklub pro děti 5-12 let, hodiny
THAI-CHI, naproti přes ulici aquapark. 9-jamkové golfové hřiště kousek od
hotelu.
straVoVání: pobyt se snídaní, za příplatek s All Inclusive, které zahrnuje
snídani, oběd i večeři formou bufetu v hlavní restauraci (v ostatních restau-
racích a la Carte), snacky a neomezenou konzumaci nealkoholických i alko-
holických nápojů během dne.  
VyBaVení pokoJů: prostorné suity - koupelna s WC, nastavitelná klimati-
zace, plazmová TV, telefon, trezor, minibar (nápoje za poplatek), fén, balkón
nebo terasa s lehátky.  

Paradisus Cancún
CANCÚN

HHHHH

Al

Al



8989

popis: nádherný resort známého řetězce Dreams je umístěn přibližně 110
km od letiště v Cancúnu,  přímo ve středisku Riviera Maya. Pyramidy Tulum
jsou vzdáleny pouhých 15 minut od hotelu a městečko Playa del Carmen je
vzdáleno asi 40 minut jízdy. 
VyBaVení Hotelu: v hotelu se nachází vstupní hala s recepcí, 2 bazény, 9
restaurací, 6 restaurací a la carte, které jsou tematicky zaměřené na meziná-
rodní kuchyni. V areálu hotelu se také nachází 6 barů, kavárna, internetový
koutek, konferenční místnost, hostům je k dispozici bankomat.  
pláŽ: písečná pláž s bílým pískem se nachází přímo u hotelu. 
záBaVa a sport: hotel pořádá tematické večerní programy, na pláži je kino.
Pro děti miniklub s mayskou tematikou, dále tenis, stolní tenis, potápění v ba-
zénu, volejbal, aerobik, kajaky a windsurfing na pláži. Zapůjčení vybavení na
šnorchlování zdarma, hlídání dětí za poplatek.. 
straVoVání: snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Možnost večeřet ve
všech á la carte restauracích. Během dne snach, neomezená konzumace
místních alkoholických a nealkoholických nápojů. 
VyBaVení pokoJů: standardní klimatizované pokoje mají koupelnu s vanou
a WC, vysoušeč vlasů, TV se satelitním příjmem, kromě klimatizace také venti-
látor, připojení na wifi, kávovar, CD/DVD přehrávač a balkon nebo terasu. Po-
koje vyšší kategorie jsou za příplatek.

Dreams Tulum Resort and Spa
TULUM

HHHHH

popis: tento příjemný hotelový rezort s 288 pokoji je určený pouze pro
dospělé klienty (starší 18 let). Nachází se uprostřed tropické zahrady, přímo
u jedné z nejkrásnějších pláží Mexika Xpu-Ha s jemným bílým pískem, cca
25 km od středisku Playa del Carmen a od archeologického naleziště v
Tulum. 
VyBaVení: 8 restaurací (z toho 6 a la carte), 4 bary, 3 bazény, jacuzzi, inter-
net (WIFI). Diskotéka/noční klub.
pláŽ: pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu. Plážové ručníky
zdarma. 
záBaVa a sport: fitness centrum, stolní tenis, vodní aerobik, plážový vo-
lejbal, lekce tance, nemotorizované vodní sporty - kajak, kanoe, šlapadla. Za
poplatek služby potápěčského centra (úvodní hodina potápění v bazénu
zdarma), masáže, sauna a lázeňské terapie. Hotel organizuje zábavné ani-
mační programy během celého dne i večera.
straVoVání: pobyt s All Inclusive zahrnuje snídani, oběd i večeři formou
bufetu v hlavní restauraci (v ostatních restauracích a la Carte), snacky a ne-
omezenou konzumaci nealkoholických i alkoholických nápojů domácí vý-
roby během dne.
VyBaVení pokoJů: koupelna s WC, fén, klimatizace, stropní ventilátor, ka-
belová LCD TV, telefon, minibar, trezor, kávovar, WIFI, žehlička a žehlící
prkno, balkón nebo terasa.

Catalonia Royal Tulum
XPU-hA/RIVIERA MAyA
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popis: hlavní výhodou tohoto příjemného hotelu je jeho výborná poloha
v centru Mexico City, nedaleko hlavní třídy Avenida Reforma a parku Ala-
meda.
VyBaVení: restaurace, bar, konferenční místnost, kadeřnické služby, inter-
net, 24 hodinový servis.
straVoVání: snídaně.
VyBaVení pokoJů: klimatizace, koupelna s WC, fén, TV, rádio, telefon, tre-
zor. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

hotel Metropol
MEXICO CITy

HHH

popis: tento hotel se nachází na hlavním náměstí Zócalo v centru Mexico
City, přímo proti prezidentskému paláci. Sedmipatrová budova z počátku
století, která dříve sloužila jako luxusní obchodní dům, byla ve třicátých le-
tech 20. století přestavěna na hotel v koloniálním stylu.
VyBaVení: bar El Campanario, kavárna Cazador, střešní restaurace s me-
xickou a mezinárodní kuchyní a s nádherným výhledem na Zócalo a Metro-
politní katedrálu; konferenční místnost,  internet, 24 hodinový pokojovy
servis.
straVoVání: snídaně.
VyBaVení pokoJů: klimatizace, koupelna s WC, fén, TV, rádio, telefon, tre-
zor. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

hotel Majestic
MEXICO CITy
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popis: hotel se nachází v srdci Zona Rosa - Růžové zóny, tradičním centru
zábavy hlavního města s množstvím obchodů, barů, restaurací, kaváren, noč-
ních klubů, divadel a kin. Zona Rosa leži zároveň nedaleko historického cen-
tra Mexico City. 
VyBaVení: restaurace, bar, konferenční místnost, business centrum, fitness,
internet, prádelna, parkoviště, babysitting, 24 hodinový servis.
straVoVání: snídaně.
VyBaVení pokoJů: klimatizace, koupelna s WC, fén, TV, rádio, minibar, tele-
fon, trezor. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

hotel PF
MEXICO CITy
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popis: hotel se nachází v centru Mexico City, v  těsné blízkosti hlavního ná-
městí Zócalo s Metropolitní katedrálou. Hotel je ideálním výchozím bodem
k návštěvě všech nejdůležitějších pamětihodností hlavního města.
VyBaVení: restaurace, bar, business centrum, konferenční místnost, mini-
bar, fitness, internet, babysitting, prádelna, 24 hodinový pokojový servis.
straVoVání: snídaně.
VyBaVení pokoJů: klimatizace, koupelna s WC, fén, rádio, TV, telefon. Na
pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

hotel Nh Centro historico
MEXICO CITy
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popis: příjemný moderní hotel leží v centru Acapulca, 50 metrů od krásné
písčité pláže. Hotel je oblíben především mezi mladší klientelou. 
VyBaVení: 2 restaurace, 3 bary, kavárna, bazén, konferenční místnost, salon
krásy a obchody.
pláŽ: písečná pláž s jemným pískem. Slunečníky a lehátka jsou u bazénu
zdarma, na pláži za poplatek.
záBaVa a sport: tenisové kurty a golfové hřiště jsou pouhých 5 minut jízdy
od hotelu.
straVoVání: snídaně.
VyBaVení pokoJů: klimatizace, koupelna s WC, TV, rádio, minibar, telefon,
fén, trezor, balkon. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

hotel Elcano
ACAPULCO

HHHH

popis: jedná se o jeden z nejvýstavnějších hotelů Acapulca. Tvoří jej dvě
výškové budovy, které jsou umístěny na nejhezčí pláži Acapulca nesoucí
jméno Condesa.
VyBaVení: restaurace, bary, bazén, konferenční místnost, salon krásy, ob-
chody se suvenýry.
pláŽ: písečná pláž s jemným pískem. Slunečníky a lehátka jsou u bazénu i
na pláži zdarma.
záBaVa a sport: tenisové kurty a golfové hřiště jsou pouhých 5 minut
jízdy od hotelu.
straVoVání: snídaně.
VyBaVení pokoJů: klimatizace, koupelna s WC, TV, rádio, minibar, telefon,
fén, trezor, balkon. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

hotel Playa Suites
ACAPULCO
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popis: tento luxusní hotel leží přímo na nejdelší a nejhezčí pláži v Acapulcu,
nedaleko golfového hřiště, tenisových kurtů, centra nákupů, zábavy, barů a
diskoték.
VyBaVení: restaurace, bary, bazén, 2 relaxační vířivky, konferenční místnost,
obchody se suvenýry.
pláŽ: písečná pláž s jemným pískem. Slunečníky a lehátka jsou u bazénu i na
pláži zdarma.
záBaVa a sport: tenisové kurty a golfové hřiště jsou pouhých 5 minut jízdy
od hotelu.
straVoVání: snídaně. 
VyBaVení pokoJů: klimatizace, koupelna s WC, TV, rádio, minibar, telefon,
fén, trezor, balkon. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

hotel Copacabana
ACAPULCO
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popis: luxusní hotel se nachází přímo na nejdelší a nejhezčí pláži  Aca-
pulca, nedaleko golfového hřiště, tenisových kurtů, centra nákupů, zábavy,
barů a diskoték.
VyBaVení: restaurace, bary, bazén, 2 relaxační vířivky, konferenční míst-
nost, obchody se suvenýry.
pláŽ: písečná pláž s jemným pískem. Slunečníky a lehátka jsou u bazénu i
na pláži zdarma.
záBaVa a sport: tenisové kurty a golfové hřiště jsou pouhých 5 minut
jízdy od hotelu.
straVoVání: snídaně. 
VyBaVení pokoJů: klimatizace, koupelna s WC, TV, rádio, minibar, telefon,
fén, trezor, balkon. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

hotel Emporio
ACAPULCO

HHHH



AMERIKA / MARTINIK

MARTINIK

9 dní / 7 nocí EXO–740

55.990,– Kčod

Vstupní formality: občané ČR i SR potřebují pro vstup na Martinik cestovní pas platný min-
imálně 6 měsíců po ukončení pobytu v zemi. Nutno předložit zpáteční letenku.
očkoVání a lékař: žádné očkování se nevyžaduje. Doporučujeme pouze přibalit do cestovního
zavazadla léky, které běžně užíváte při bolestech hlavy, zvýšené teplotě, střevních potížích, apod.
Lékařské služby mají francouzský standard na celém ostrově.
Jazyk: úředním jazykem ostrova je francouzština. V turistických oblastech se dohovoříte i an-
glicky nebo německy.
časoVý posun: časový posun oproti středoevropskému času - 5 hodin
nápoJe a straVa: pobyty na Martiniku jsou nabízeny se snídaní nebo bez stravy. V přímořských
letoviscích jsou četné restaurace se specialitami místní i mezinárodní kuchyně. Voda z vodovod-
ních kohoutků není vhodná ke konzumaci
elektrické napětí: standardně je v zemi napětí 220 V, výjimečně 380 V. Zásuvky jsou evrop-
ského typu.

měna: na Martiniku se platí EURO. K platbám v  hotelech a výběrům z bankomatů lze bez prob-
lémů použít embosované platební karty.
poBytoVá taXa: ve většině hotelů se platí při ubytování na recepci  lázeňská pobytová taxa cca
1,- EURO/osoba/den.
sportoVní aktiVity: hotely nabízí šnorchlování, potápění, bezmotorové vodní sporty.
Sportoviště jako tenisové kurty, hřiště, motorové vodní sporty jsou k dispozici v hotelích střední a
vyšší kategorie.
Golf: na ostrově na nacházejí kvalitní 9-ti a 18-ti jamková golfová hřiště.
průVodce: pobyt na Martiniku je individuální. Asistenci a  průvodcovské služby zajišťuje ve fran-
couzském, anglickém a německém jazyce partnerská cestovní kancelář.
proná Jem automoBilu: k pronájmu automobilu je nutno mít mezinárodní řidičský průkaz a
embosovanou kreditní kartu. Půjčovny automobilů jsou na letišti a ve větších hotelech. Cena za
den pronájmu se pohybuje od 45,- EURO.

MARTINIK - zámořský department Francie, vulkanický ostrov, který si stále zachovává
typický francouzský šarm v  tropickém prostředí Karibiku. Bujná tropická vegetace, po-
klidné osamocené pláže, ideální podmínky k poznávání podmořského světa, pulsující
středisko Trois - Ilets, silueta sopky Mont Pelée nad bývalým hlavním městem ostrova
Saint Pierre, výborný rum - to vše je Martinik, představa ideální dovolené nejen fran-
couzských turistů.

Důležité informace

MARTINIK

ODLET Z PRAHY
Odlet z letiště Praha - Ruzyně, od bavení 2 hodiny
před pláno va ným odletem. Přílet do hlavního
města Fort de France, uvítání na letišti a transfer
do hotelu dle výběru. 

MARTINIK
Snídaně. Volno na koupání, opalo vání, vodní
sporty. Pobyt na tomto 70 km dlouhém a více než
10 km širokém ostrově. Možnost využití široké na-
bídky fakultativních výletů místních cestovních kan-
celáří. Doporučujeme navštívit botanickou zahradu
Jardin de Balata, bývalé hlavní město Saint Pierre,
Josefininy lázně a některou z rumových vý roben s
ochutnávkou. Velmi populární jsou lodní výlety pla-
chetnicí nebo katamaránem s mož ností šnorchlo-
vání. Vzhledem k vel mi dobré úrovni silnic rovněž
dopo ru čujeme pronájem auta k indivi duál nímu
prozkou má ní krás ostrova.

MARTINIK - PRAHA
Volno na koupání a opa lo vání. Odpoledne trans fer
na letiště v Fort de France a odlet zpět do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY
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72 -

leteckou přepravu Praha - Martinik - Praha
letištní taxy 
transfery letiště - hotel - letiště klimatizovaným mikrobusem
7x nocleh ve vybraném hotelu
asistenci místní cestovní kanceláře

Cena obsahuje

místní taxy (cca 1,- Euro/osoba/den)
fakultativní výlety

Cena neobsahuje







 









popis: oblíbený hotel vhodný pro milovníky rušnější dovo lené se nachází
přímo v centru Pointe du Bout v Trois Islets, cca 25 km od letiště.
VyBaVení: prostorná recepce, v atriu je velký bazén, bar a oblíbená restau-
race Hibiscus; další restaurace, bary, turistické centrum, půjčovny automobilů
a Marina s půjčovnou lodí v nejbližším okolí.
pláŽ: veřejná písečná pláž  Anse Mitan cca 300 metrů od hotelu.  
záBaVa a sport: velký bazén s lehátky a hřištěm na vodní pólo, půjčovny
sportovních potřeb, půjčovna lodí vedle hotelu, golfové hřiště s 18 jamkami 5
min. jízdy od hotelu; restaurace, bary a kasino v těsné blízkosti hotelu.
straVoVání: snídaně formou bufetu.
VyBaVení pokoJů: koupelna s WC, TV, klimatizace, telefon, lednička, balkón
nebo terasa; možnost ubytování 3 osob na pokoji.

hotel Pagerie
TROIS ILETS
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popis: oblíbený hotel řetězce Club Med se 292 pokoji, ležící na jihozápad-
ním pobřeží ostrova Martinik. Hotel v kreolském stylu tvořený dvou až tří-
patrovými budovami bez výtahu leží v udržované tropické zahradě na
výspě omývané Karibským mořem. Vzdálenost od letiště Fort de France 45
km.
VyBaVení: 2 restaurace, 2 bary, bazén s výhledem na moře,  fitness cen-
trum, spa centrum.  
pláŽ: 1 km dlouhá pláž se zlatavým pískem. 
záBaVa a sport: denní a večerní animační programy, tenis, aquaaerobik,
šnorchlování, windsurfing, basketbal, plážový volejbal, fotbal, jízda na ka-
jaku;  za poplatek vodní lyžování, jízda na vodním skútru, potápění, rybolov
na otevřeném moři. 
straVoVání: All Inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, neal-
koholické a alkoholické nápoje místní výroby 11:00-23:00.
VyBaVení pokoJů: koupelna s vanou a sprchou, vysoušeč vlasů, WC, bal-
kon nebo terasa s výhledem do zahrady nebo na bazén či moře, telefon,
trezor, TV, klimatizace, minibar.

Boucaniers Creek
SAINTE ANNE

HHHH
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leteckou přepravu Praha - Martinik - Praha
letištní taxy 
transfery letiště - hotel - letiště klimatizovaným mikrobusem
7x nocleh ve vybraném hotelu
asistenci místní cestovní kanceláře



popis: kvalitní hotel se 139 pokoji se nachází na klidném místě rušného leto-
viska Pointe de Bout v Trois Islets, s překrásným výhledem na zátoku Baie de
Fort de France.
VyBaVení: 2 restaurace, 2 bary, bazén s romantickým výhledem na moře,
masáže za poplatek, turistické centrum, obchody se suvenýry.
pláŽ: privátní, písečná pláž s pozvolným vstupem do moře s lehátky a
slunečníky přímo u hotelu; k dispozici plovoucí bar.
záBaVa a sport: tenisové kurty, centrum vodních sportů - zdarma k dis-
pozici kajaky, šlapadla, windsurfing, potřeby pro šnorchlování; za poplatek
služby potápěčského centra; golfové hřiště s 18-ti jamkami se nachází cca 5
min. jízdy od hotelu; restaurace, bary, diskotéka a kasino v těsné blízkosti
hotelu.
straVoVání: snídaně formou bufetu, za příplatek možnost polopenze
(večeře je servírovaná).
VyBaVení pokoJů: koupelna s WC, TV, klimatizace, telefon, minibar, trezor,
fén, balkón nebo terasa s výhledem do zahrady (výhled na moře za příplatek);
možnost ubytování 2 dospělých a 2 dětí do 12 let na přistýlce.

hotel Bakoua
TROIS ILETS
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popis: luxusní hotelový komplex řetězce Relais&Chateaux s 50 apartmány
v 18 vilách se nachází uprostřed krásné tropické zahrady na východním
pobřeží ostrova, u městečka Francois, asi 25 km od letiště.
VyBaVení: velký bazén, prádelna, knihovna, půjčovna aut, dvě restaurace,
lounge bar, lázeňské centrum (balneoterapie, hydroterapie, masáže), butik,
hotelový trezor, konferenční místnost.
pláŽ: přímo u hotelu soukromá písečná pláž se slunečníky a lehátky
chráněná korálovou bariérou.
záBaVa a sport: příležitostné hudební a taneční vystoupení, osvětlený
tenisový kurt, fitness, masáže, lázně, katamarány, kajaky, plachetnice, za
poplatek kite surfing, pronájem motorové lodi,  půjčovna aut, obchůdky,
knihovna, internet.
straVoVání: snídaně případně polopenze podávané ve dvou restau-
racích.
VyBaVení pokoJů: suity s výhledem do zahrady, bazén či moře vybaveny
terasou nebo balkonem, klimatizací s individuálním ovládáním, plazmovou
TV s DVD přehrávačem, telefonem, WIFI, trezorem, barem, kávovarem,
vysoušečem vlasů. Suity deluxe a executive mají vlastní bazének. Všechny
suity mají také oddělený obývací kout a jsou vhodné pro rodiny.

Le Cap Est Lagoon Resort and Spa
SAINTE ANNE
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AMERIKA / GUADELOUPE

GUADELOUPE

9 dní / 7 nocí EXO–744

43.990,– Kčod

Vstupní formality: občané ČR i SR potřebují pro vstup na Guadeloupe cestovní pas platný
minimálně 6 měsíců po ukončení pobytu v zemi. Nutno předložit zpáteční lodní jízdenku nebo
letenku.
očkoVání a lékař: žádné očkování se nevyžaduje. Doporučujeme pouze přibalit do cestovního
zavazadla léky, které běžně užíváte při bolestech hlavy, zvýšené teplotě, střevních potížích, apod.
Lékařské služby mají francouzský standard na celém ostrově.
Jazyk: úředním jazykem je francouzština, běžně používaná je i kreol ština. V turistických oblastech
se dohovoříte i anglicky nebo německy.
časoVý posun: časový posun oproti středovropskému času - 5 hodin
nápoJe a straVa: pobyty na Guadeloupe jsou nabízeny se snídaní. V přímořských letoviscích
jsou četné restaurace se specialitami místní, kreolské  i mezinárodní kuchyně. Voda z vodovod-
ních kohoutků není vhodná ke konzumaci.
elektrické napětí: standardně je v zemi napětí 220 V. Zásuvky jsou  evropského typu.

měna: na Guadeloupe se platí EURO. K platbám v  hotelech a výběrům z bankomatů lze bez
problémů použít embosované platební karty.
poBytoVá taXa: ve většině hotelů se platí při ubytování na recepci  lázeňská pobytová taxa cca
1,- EURO/osoba/den.
sportoVní aktiVity: sportoviště jako tenisové kurty, hřiště,bezmotorové a motorové vodní
sporty jsou k dispozici v hotelích střední a vyšší kategorie.
Golf: na ostrově na nachází kvalitní 18-ti jamkové golfové hřiště.
průVodce: pobyt na Guadeloupe je individuální. Asistenci a  průvodcovské služby zajišťuje ve
francouzském, anglickém a německém jazyce partnerská cestovní kancelář.
proná Jem automoBilu: k pronájmu automobilu je nutno mít me zinárodní řidičský průkaz a
embosovanou kreditní kartu. Půjčovny automobilů jsou na letišti a ve větších hotelích. Cena za den
pronájmu se pohybuje od 45,- EURO.

- romantický ostrov ve tvaru motýla, jež Vás uchvátí tyrkysovými vodami Karibského moře, pestrobarevným
pod mořským světem, členitým vnitrozemím s bujnou tropickou vegetací či majestátným činným vulkánem
La Soufriére. Přívětivost místních obyvatel se mísí s francouzským šarmem letoviska Gosier, navíc gurmáni
mohou ochutnat speciality kreolské kuchyně a vynikající místní rum. 

Důležité informace

GUADELOUPE

praHa – point á pitre
Odlet z Prahy. Přílet na letiště v Point á Pitre, uvítání
na letišti a transfer do hotelu dle výběru. 

Guadeloupe
Snídaně. Volno. Pobyt na Guade lou pe, francouz-
ském nezávislém de partmen tu, jež tvoří dva zcela
odliš né ostrovy ve tvaru motýla. Ostrov Grande -
Terre s rozlohou 560 km2 s písčitými plážemi a
především nejznámějším a nejruš nějším centrem
Gosier.  Druhý ostrov, Basse - Terre, s rozlohou 800
km2 je hornatější a stále si zachovává svůj přírodní
ráz. Většinu ostrova tvoří přírodní rezervace s něko-
lika vodopády a osamocenými pláže mi, dominan-
tou je vulkán La Soufriére. Mož nost využít širo ké
na bídky fakultativ ních výletů k poz návání obou os-
tro vů, lodních výletů se šnorchlo váním či výletů na
nedaleké ostrovy Marie Galante a Les Saintes.
Vzhledem k velmi dobrému stavu silnic je vhodný i
pronájem auta a individuální poznávání ostrova.

Guadeloupe - praHa
Volno. Odpoledne transfer na letiště v Point á Pitre
a odlet zpět do Prahy.

přílet do praHy
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leteckou přepravu Praha - Guadeloupe - Praha s přestupem
letištní taxy 
transfery letiště - hotel - letiště klimatizovaným mikrobusem
7x nocleh ve vybraném hotelu
asistenci místní CK

Cena obsahuje

místní taxy (cca 1,- Euro/osoba/den)
fakultativní výlety

Cena neobsahuje







 









popis: oblíbený hotel s 89 pokoji v šestipatrové budově ve tvaru lodi je
součástí hotelového komplexu Karibea v letovisku Gosier, v těsné blízkosti
obchůdků a restaurací.
VyBaVení: 2 restaurace, 2 bary, 2 bazény, dětský bazén, půjčovna automo-
bilů, internetový stánek.
pláŽ: privátní písečná pláž s pozvolným vstupem do moře  s lehátky a
slunečníky zdarma je v areálu hotelu, cca 150 metrů od hotelové budovy po
cestičce podél moře.
záBaVa a sport: 2 tenisové kurty, hřiště na plážový volej bal, stolní tenis,
petanque, stolní hry, centrum vodních sportů -  zdarma k dispozici potřeby
pro šnorchlování; za poplatek pronájem kánoí a kajaků, windsurfing, vodní
lyže, potápění; hotel organizuje 3x týdně zábavní pořady; restaurace a kasino
nedaleko hotelu; golfové hřiště s 18 jamkami je cca 20 min. jízdy autem od
hotelu v St. Francois.
straVoVání: snídaně formou bufetu, za příplatek večeře formou bufetu
nebo výběrem z menu.
VyBaVení pokoJů: koupelna s WC, TV, nastavitelná klimatizace, lednice,
telefon, trezor, fén; možnost ubytování 2 dospělých osob na pokoji.

Le Clipper hotel 
GOSIER

HHH

popis: moderní hotel se 128 pokoji v šestipatrové budově je součástí
hotelového komplexu Karibea v letovisku Gosier. 
VyBaVení: 2 restaurace, 2 bary, 2 bazény, dětský bazén, půjčovna auto-
mobilů, internetový stánek.
pláŽ: privátní písečná pláž s pozvolným vstupem do moře přímo u hotelu;
lehátka a slunečníky zdarma.
záBaVa a sport: 2 tenisové kurty, hřiště na plážový volej bal, stolní tenis,
petanque, stolní hry, centrum vodních sportů -  zdarma k dispozici potřeby
pro šnorchlování; za poplatek pronájem kánoí a kajaků, windsurfing, vodní
lyže, potápění; hotel organizuje 3x týdně zábavné pořady; restaurace a
kasino nedaleko hotelu.
straVoVání: snídaně formou bufetu.
VyBaVení pokoJů: koupelna s WC, TV, nastavitelná klimatizace, lednice,
telefon, trezor, fén, balkón s částečným výhledem na moře; max. 2 dospělé
osoby a 1 dítě na pokoji.

hotel Salako
GOSIER
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popis: oblíbený hotel řetězce Club Med s 299 pokoji ležící na jižním pobřeží
Grande Terre. Hotel tvořený hotelovými budovami a bungalovy leží v udržo-
vané tropické zahradě u privátní pláže omývané Karibským mořem jen 15
minut chůze od obchůdků a restaurací. Vzdálenost od letiště Pointe a Pitre
21 km.
VyBaVení: 2 restaurace, 2 bary, bazén s výhledem na moře,  fitness cen-
trum, spa centrum,  mini klub, junior club.
pláŽ: 450 metrů dlouhá pláž se zlatavým pískem. 
záBaVa a sport: denní a večerní animační programy, tenis, aquaaerobik,
šnorchlování, windsurfing, basketbal, plážový volejbal, fotbal, jízda na kajaku;
za poplatek vodní lyžování, jízda na vodním skútru, potápění, rybolov na ote-
vřeném moři, golf nedaleko hotelu. 
straVoVání: All Inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, nealko-
holické a alkoholické nápoje místní výroby 11:00-23:00.
VyBaVení pokoJů: koupelna s vanou a sprchou, vysoušeč vlasů, WC, bal-
kon nebo terasa s výhledem do zahrady nebo na bazén či moře, telefon, tre-
zor, TV, klimatizace, minibar.

La Carevelle
SAINTE ANNE
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popis: nedávno rekonstruovaný hotel leží na kraji rybářského městečka
Sainte-Anne a pyšní se unikátní polohou na skalnatém výběžku v tropické
zahradě s nádherným výhledem na moře. K vlastní písečné pláži cca 100
m. Golfové hřiště se nachází ve vzdálenosti cca 15 km. Vzdálenost od
letiště cca 20 km.
VyBaVení: restaurace, bar u bazénu s výhledem na moře, bazén, L’Ocean
Spa vstupní hala s recepcí, možnost hlídání dětí na vyžádání za poplatek,
možnost připojení k internetu přes WIFI,  2 konferenční místnosti pro 12 a
30 osob, klimatizované a vybavené projekčním systémem.
pláŽ: hotel se nachází přímo nad menší pláží. 
záBaVa a sport: potápěčské centrum nedaleko, katamarán, golfové
hřiště nedaleko. Nabídka vodních sportů na pláži, široká nabídka fakulta-
tivních výletů. fitness centrum.
straVoVání: snídaně formou bufetu, možnost dokoupení polopenze
nebo plné penze formou servírovaného menu či á la carte.
VyBaVení pokoJů/suites: každý z bungalovů má vlastní terasu,
koupelnu, kuchyňku, telefon i klimatizaci.
zahradní bungalov - klimatizace, kompletně vybavená kuchyňka, ložnice,
minibar, sejf, telefon, fén, SAT/TV, koupelna, WC, telefon, Wi-fi internet
zdarma, terasa s plážovými lehátky.

La Toubana hotel & Spa
SAINTE ANNE
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AMERIKA / BARBADOS

BARBADOS

9 dní / 7 nocí EXO–760

52.490,– Kčod

Vstupní formality: občané ČR i SR potřebují pro vstup na Barbados cestovní pas platný minimálně
6 měsíců po ukončení pobytu v zemi. Nutno předložit zpáteční letenku.
odletoVá taXa: při odletu z ostrova se platí odletová taxa cca 25,- BBD/osoba.
očkoVání a lékař: žádné očkování se nevyžaduje. Doporučujeme pouze přibalit do cestovního
zavazadla léky, které běžně užíváte při bolestech hlavy, zvýšené teplotě, střevních potížích, apod.
Lékařské služby mají britský standard na celém ostrově.
Jazyk: úředním jazykem ostrova je angličtina.
časoVý posun: časový posun proti středoevropskému času - 5 hodin
nápoJe a straVa: pobyty na Barbadosu jsou nabízeny se snídaní nebo All Inclusive - služby All In-
clusive zahrnují snídani formou bufetu, oběd a večeře servírovány - výběrem z menu, nealkoholické a
alkoholické nápoje místní výroby během dne. V přímořských letoviscích jsou četné restaurace se spe-
cialitami místní, kreolské  i mezinárodní kuchyně. Voda z vodovodních kohoutků je nezávadná, pro pří-
mou konzumaci nedoporučujeme.

elektrické napětí: standardně je v zemi napětí 110 V. Zásuvky jsou  anglického typu. Je nutno použít
adaptér.
měna: místní měnou je Barbadoský dolar - 1 BBD = cca 12,- Kč. Nej výhodnější zahraniční měnou jsou
USD, které lze bez problémů směnit ve větších městech a hotelech. K platbám v  hotelech a výběrům
z bankomatů lze bez problémů použít embosované platební karty.
sportoVní aktiVity: sportoviště jako tenisové kurty, hřiště,bezmotorové a motorové vodní sporty
jsou k dispozici v hotelech střední a vyšší kategorie.
Golf: na Barbadosu jsou 2 vynikající 18-ti jamková golfová hřiště 
průVodce: pobyt na Barbadosu je individuální. Asistenci a  průvodcovské služby zajišťuje v anglickém,
německém nebo francouzském jazyce partnerská cestovní kancelář.
pronáJem automoBilu: k  pronájmu automobilu je nutno mít me zinárodní řidičský průkaz a 
embosovanou kreditní kartu. Půjčovny automobilů jsou na letišti a ve větších hotelích. Cena za den
pronájmu se pohybuje od 75,- USD. Jezdí se vlevo.

- tento českými turisty stále ne objevený ostrov o rozloze 430 km čtverečních se nachází v Karibském
moři východně od Malých Antil. Ostrov získal nezávislost až v roce 1966, hlavou státu je i nadále britská
královna a ostrov se často nazývá „Little England - Malá Anglie“. historické památky, podnebí s průměr-
nou roční teplotou 27 stupňů Celsia, přátelští místní obyvatelé a členité pobřeží s nádhernými plážemi  lá-
kají již mnoho let turisty z celého světa.

Důležité informace

BARBADOS

praHa – BarBados
Odlet z Prahy.  Přílet na Bar  ba dos na me zi národní
letiště Grantley Adams v jižní části os tro va. Trans-
fer do hotelu dle výběru, ubyto vání a nocleh.

poByt na BarBadosu
Snídaně. Volno na koupání, opalo vání, vod ní
sporty. Možnost fakulta tiv ních výletů - doporuču-
jeme výlet kolem ostrova včetně návštěvy vel mi
zajímavého východního pobřeží, hlavního měs ta
Bridgetownu, svézt se na některé z výletních lodí,
návště vu kriketo vého zápasu či vy užít nabídky ně-
kterého z golfových hřišť. Rovněž do po ručujeme
návště vu Mini Heri tage Village - ukázky kulturního
a histo rického dědictví Barbadosu či využít nákup-
ních mož ností v hlavním městě ostrova v Bridge-
townu. Pro odvážnější mož nost půjčení
automobilu a poznává ní ostrova na vlastní pěst.

odlet do praHy
Snídaně. Volno na koupání. Transfer na letiště a
odlet zpět do Prahy.

přílet do praHy
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leteckou přepravu Praha - Barbados - Praha
letištní taxy 
7x nocleh se snídaní nebo All Inclusive ve zvoleném hotelu
transfery letiště - hotel - letiště
asistenci partnerské CK

Cena obsahuje

turist. odlet. taxu (25,- BD, cca 550,- Kč)
fakultativní výlety

Cena neobsahuje







 









popis: plážový hotel s 94 pokoji a studii se nachází na jižním pobřeží Barba-
dosu poblíž města Oistins. 
VyBaVení: restaurace, bar, bazén, 3 vířivky, sluneční terasa,  prádelna,
kadeřnictví, směnárna, obchůdek se suvenýry, 
pláŽ: dvě písečné pláže s přátelskou a uvolněnou atmosférou přímo u
hotelu. 
záBaVa a sport: centrum vodních sportů přímo na hotelu, v nedalekých
městech Oistins a St. Lawrence Gap, restaurace, bary, kluby, diskotéky.
straVoVání: snídaně formou bufetu, za příplatek polopenze (snídaně
bufetem, večeře výběrem z menu nebo bufetem) nebo plná penze (snídaně
bufetem, oběd servírované menu, večeře servírované menu nebo bufet). 
VyBaVení pokoJů: koupelna s WC, balkon, klimatizace,  kabelová TV, tele-
fon, internetové připojení, trezor, stropní ventilátory, minilednička, žehlička,
rychlovarná konvice.

Butterfly Beach hotel
OISTINS
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popis: moderní hotel se 144 pokoji se nachází na jižním pobřeží ostrova
v Hastingsu.
VyBaVení: 2 restaurace, 2 bary, 2 bazény, dětské brouzdaliště, tropická
zahrada, fitness centrum, obchody se suvenýry, kadeřnictví, dětský klub,
půjčovna aut, konferenční sály.
pláŽ: bělostná  písečná pláž Palm beach přímo u hotelu, lehátka a
slunečníky na pláži zdarma.
záBaVa a sport: plážový volejbal, stolní tenis, bezmotorové vodní sporty,
obří šachy,  večerní zábavné programy pro hotelové hosty; za poplatek golf.
straVoVání: All Inclusive snídaně formou bufetu, oběd a večeře výběrem
z nenu nebo formou bufetu, nealkoholické a alkoholické nápoje místní
výroby během dne; za poplatek dovozové a balené nápoje.
VyBaVení pokoJů: koupelna s WC, fén, TV, klimatizace, telefon, trezor (za
popaltek), lednička, rychlovarná konvice, balkon nebo terasa s výhledem do
zahrady nebo na oceán.

Amarylis Beach Resort
SAINTE ANNE
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leteckou přepravu Praha - Barbados - Praha
letištní taxy 
7x nocleh se snídaní nebo All Inclusive ve zvoleném hotelu
transfery letiště - hotel - letiště
asistenci partnerské CK



popis: hotel leží u romantické bílé písčité pláže na západním platinovém
pobřeží v nádherné tropické zahradě, odkud je hlavní město Bridgetown
vzdáleno 15 minut jízdy a letiště asi 30 minut jízdy.
VyBaVení: 2 restaurace, 2 bary, 3 členité sladkovodní bazény, business cen-
trum s internetem, obchod se suvenýry, miniklub pro děti. 
pláŽ: dvě písečné pláže s pozvolným vstupem do moře přímo u hotelu.
záBaVa a sport: příležitostné animační programy, hudební a taneční vys-
toupení, posilovna, 2 osvětlené tenisové kurty, šnorchlování, plachtění, kajaky,
bezmotorové vodní sporty, za poplatek vodní lyže, jízda na banánu. Za
poplatek v blízkosti golf a mnoho dalších aktivit. 
straVoVání: All Inclusive, snídaně, obědy a večeře formou bufetu, občer-
stvení během dne, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby. V rámci
výměnného programu lze alternativně večeřet v restauracích hotelu (Turtle
Beach, Tamarind, Colony Club).
VyBaVení pokoJů: 88 nově zrekonstruovaných pokojů má výhled do
zahrady nebo na bazén. Pokoje v barevném karibském stylu jsou vybavené
koupelnou se sprchou, fénem, TV, telefonem, za poplatek internetem, klima-
tizací, malou ledničkou, trezorem, terasou nebo balkonem.

Crystal Cove hotel
BRIDGETOWN
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popis: luxusní  hotel se nachází na pláži poblíž města Holetown (St.
James), v blízkosti Mořského  parku Folkestone, Farního kostela sv. Jakuba,
Lime Grove Shopping Centre a Monument v Holetownu. 
VyBaVení: tenisové kurty, centrum zdraví,  venkovní bazén, bar v blízkosti
bazénu pevné i bezdrátové vysokorychlostní připojení k internetu zdarma,
počítačová stanice, vířivá vana, lázeňské služby a fitness centrum.
pláŽ: krásná pláž s bílým pískem chráněna korálovou 
bariérou.
straVoVání: snídaně formou bufetu nebo polopenze  (snídaně formou
bufetu, večeře výběrem z menu). 
záBaVa a sport: příležitostná hudební a taneční vystoupení,
šnorchlování, windsurfing, plachtění, dva tenisové kurty, za poplatek
potápění, golf na nedalekém 18-ti jamkovém golfovém hřišti.
VyBaVení pokoJů: 75 klimatizovaných pokojů s výhledem na
oceán nebo do zahrady, minibar,  vestavěný trezor. televize s DVD přehrá-
vačem, psací stůl, denní tisk zdarma,  telefon s více linkami a hlasovou
schránkou, oddělená vana a sprcha, župan, toaletní stolek se
zrcadlem,  vysoušeč vlasů, rychlovarná konvice,  žehlička a žehlicí prkno.
Všechny pokoje v hotelu jsou nekuřácké.

Fairmont Royal Pavilon
hOLETOWN
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AMERIKA / SVATÁ LUCIE

SVATÁ LUCIE

10 dní / 8 nocí EXO–754

59.990,– Kčod

Vstupní formality: občané ČR i SR potřebují ke vstupu na Svatou Lucii cestovní pas platný
ještě minimálně 6 měsíců po ukončení cesty, potvrzení o zaplacených službách (vouchery) a
zpáteční letenku.
očkoVání a lékař: žádné očkování se nevyžaduje, doporučujeme pouze přibalit do cestovního
zavazadla léky, které běžně užíváte při zvýšené teplotě, bolestech hlavy, potížích se zažíváním,…
Nedoporučujeme koupání ve sladké vodě vzhledem k možnému výskytu bilharzie (schistosomi-
asis).
Jazyk: úředními jazyky jsou angličtina a kreolština.
časoVý posun: oproti středoevropskému času -5 hodin.
nápoJe a straVa: ve většině hotelů převažuje standardní evropské menu. Vesnické restaurace
dávají přednost nabídce karibských a kreolských jídel s převažujícími čerstvými plody moře. Voda
z vodovodních kohoutků je chemicky upravená a nezávadná. Místní pivo Piton je světlý ležák
výborný k osvěžení. 

elektrické napětí: na ostrově se používá 220 V/50 Hz.
měna: místní měnou je Východokaribský dolar (XCD), kde 1XCD = 0,4 USD. Běžně lze platit i am-
erickými dolary, avšak bankovky 100,- USD nejsou obchodníky přijímány.
odletoVá taXa: platí se hotově při odletu ze země ve výši 54,- XCD, což je cca 20,- USD. 
sportoVní aktiVity: nejrozšířenějšími sporty provozovanými na Sv. Lucii jsou potápění,
šnorchlování, pěší turistika, vyjížďky na koních, tenis, squash a winsurfing.
Golf: na severním výběžku ostrova je 18-ti jamkové golfové hřiště.
průVodce: pobyt na Sv. Lucii je individuální. Asistence je zajištěna v  anglickém jazyce. 
proná Jem automoBilu: je nutné mít Mezinárodní řidičský průkaz nebo si na místě
k běžnému řidičskému oprávnění zakoupit za cca 30 USD povolení k řízení, jehož platnost je 3
měsíce. Na ostrově se jezdí vlevo,  stav a kvalita silnic je velmi kolísavá. Pronájem automobilu
střední třídy se pohybuje okolo 80,- USD/den.

patří mezi nejvyhledávanější místa na světě pro svou romantiku písečných pláží v uzavřených zátokách.
hornaté vnitrozemí ostrova, plné svěžího vánku, vzácných tropických stromů, popínavých lián a stromo-
vých kapradin skrývá i papouška Jacquotova, který je národním symbolem Sv. Lucie. Dvojvrchol Pitons, tvo-
řící nejznámější siluetu Malých Antil a malebná městečka ještě více umocňují atraktivitu tohoto nádherného
kousku světa, kde se za poslední století život příliš nezměnil.

Důležité informace

SVATÁ LUCIE

ODLET Z PRAHY
Odlet do Londýna. Přílet, vyzvednutí zavazadel, transfer
do hotelu v blízkosti letiště Gatwick. Ubytování, nocleh.

odlet z londýna
Snídaně, přesun na letiště, odlet na Sv. Lucii, přílet na
letiště Hewanorra, transfer do hotelu dle výběru. 

sVatá lucie 
Snídaně. Volno na koupání, opalování, vodní sporty.
Možnost využití nabídky fakultativních výletů. Určitě ne-
vynechejte procházku starým městem Castries s kate-
drálou a barvitými obchůdky s rumem, návštěvu
ostrova Pigeon s ruinami staré pevnosti, oblasti Soufri-
ere s krásnou scenérií, vodopády, kouřícími sirnými vý-
věry a termálními minerálními lázněmi. Svatá Lucie
nabízí vynikající možnosti ke šnorchlování a potápění. 

odlet přes londýn do praHy 
Volno na koupání a opalování, odpoledne transfer na
letiště a odlet do Londýna.

přílet do praHy 
Po příletu do Londýna na letiště Gatwick vyzvednutí za-
vazadel a transfer na letiště Heathrow. Odbavení na ná-
vazný let do Prahy. 
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leteckou přepravu Praha – Svatá Lucie – Praha včetně letištních tax 
transfer letiště – hotel v Londýně
1x ubytování se snídaní v hotelu v Londýně
transfery letiště – hotel – letiště na Svaté Lucii
7x nocleh ve vybraném hotelu 
transfer letiště Gatwick – letiště Heathrow
asistenci místní CK na Svaté Lucii

Cena obsahuje

odletovou taxu ze Sv. Lucie 54 XCD = cca 20 USD 
fakultativní výlety 

Cena neobsahuje







 













popis: příjemný hotel, v bujné tropické zahradě s ideální polohou pro
odpočinek, poznávání a nákupy u jedné z nej krásnějších pláži Reduit na
severu ostrova. 
Uzavřené prostory hotelu včetně pokojů jsou nekuřácké!
VyBaVení: 3 restaurace, 2 bary, plážový bar, 2 bazény, lázeňské centrum,
miniklub pro děti, fitness centrum, konferenční místnost, nákupní galerie,
kadeřník. 
pláŽ: dlouhá písečná pláž vhodná pro děti a vodní sporty u hotelu.
záBaVa a sport: windsurfing, kajak, šnorchlování, tenis, potápění, rybolov
na otevřeném moři, lázeňské centrum.
straVoVání: pobyty s All Inclusive - snídaně, obědy a večeře formou
bufetu, občerstvení, nealkoholické i alkoholické nápoje místní výroby během
dne.
VyBaVení pokoJů: koupelna, WC, vysoušeč vlasů, klimatizace, balkon nebo
terasa, rádio, TV, telefon, bezpečnostní schránka, minibar.

Papillon St. Lucia
SEVERNÍ POBŘEŽÍ

HHHH

popis: komorní oblíbený hotel tvořený 95 suitami se nachází v severozá-
padní části ostrova Svatá Lucie, 10 km od hlavního města Castries a v blíz-
kosti „turistického hlavního města“ Rodney Bay se spoustou restaurací,
barů, kaváren.
VyBaVení: bazén, 4 restaurace, 2 bary, kavárna, lázeňské centrum, ná-
kupní galerie, kadeřnictví, mini klub pro děti  
pláŽ: písečná pláž s lehátky a slunečníky přímo u hotelu.
záBaVa a sport: příležitostné večerní animační programy, tenis, fitnes
centrum; za poplatek šnorchlování, vodní lyže, rybolov, potápění, 9-ti jam-
kové golfové hřiště.
straVoVání: snídaně formou bufetu, možnost dalšího  stravování v á la
carte restauracích.
VyBaVení suit: balkon, ložnice a obytná část, koupelna s vanou, WC, vy-
soušeč vlasů, mini bar, trezor, kabelová TV, telefon, rychlovarná konvice.

Royal
SEVERNÍ POBŘEŽÍ

HHHH
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popis: hotel se nachází na bývalé plantáži cukrové třtiny, na jednom z ne-
jkrásnějších míst ostrova, mezi kopci Les Pitons (na seznamu UNESCO),
obklopuje ho tropický prales a jediná bílá pláž na ostrově. V blízkosti je činný
vulkán a vodopády. Hotel je asi 1,5 hodiny jízdy od letiště.
VyBaVení: 3 restaurace, 2 bary, bazén, zahrada, slunečníky a lehátka, sauna,
restaurace, recepce, půjčovna aut, prádelna, masáže, ajurvéda, lázně, jacuzzi,
hotelový trezor, hlídání dětí, fitness, a dětský klub.
pláŽ: privátní hotelová pláž s bílým pískem přímo u hotelu.
záBaVa a sport: zdarma windsurfing, plachtění, kajaky, šlapadla,
šnorchlování, tenis, plážový volejbal, stolní tenis, fitness, jóga, pilates, aerobik
a jedna lekce potápění pro začátečníky za pobyt. Za příplatek je potápění a
potápěčské kurzy a lekce tenisu.
straVoVání: snídaně, za příplatek možnost polopenze nebo All Inclusive.
VyBaVení pokoJů: 67 vilek a 11 pokojů v hlavní budově je vybaveno klima-
tizací, telefonem, rádiem, žehličkou, vysoušečem vlasů, ledničkou, TV, tre-
zorem, kávovarem. Vily mají navíc prostorné terasy a privátní bazénky

Sugar Beach a Viceroy Resort 
SOUFRIERE

HHHHH

popis: luxusní hotel pouze pro dospělé se 341 pokojem leží v udržova-
ném tropickém parku na úpatí hory s vynikajícím sportovním zázemím na
severním pobřeží ostrova. 
VyBaVení: 7 restaurací, 10 barů, 3 bazény, 4 vířivky, fitness centrum, lá-
zeňské centrum, internetový koutek. 
pláŽ: písečná pláž s jemným pískem u hotelu.
záBaVa a sport: 9-ti jamkové golfové hřiště v areálu, bezmotorové vodní
sporty, tenis, stolní tenis, denní a večerní animační programy, živá hudba.  
straVoVání: All Inclusive zahrnuje: snídaně formou bufetu, obědy a ve-
čeře formou bufetu nebo výběrem z menu v a´la carte restauracích, snack
během dne, nealkoholické a alkoholické nápoje včetně vybraných dovozo-
vých lihovin dle nabídky a otevírací doby barů. Rozlévaná šumivá vína.
VyBaVení pokoJů: koupelna, vana s vířivkou, WC, francouzský balkón
nebo terasa, TV, minibar. 

Sandals La Toc Golf Resort & SPA 
SEVERNÍ POBŘEŽÍ

HHHHH
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AMERIKA / ANTIGUA & BARBUDA

ANTIGUA & BARBUDA

10 dní / 8 nocí EXO–755

72.490,– Kčod

VSTUPNÍ fORmALITY: občané ČR i SR potřebují ke vstupu cestovní pas platný ještě minimálně
6 měsíců po ukončení cesty, potvrzení o zaplacených službách (vouchery) a zpáteční letenku.
OčkOVáNÍ A LékAŘ: žádné očkování se nevyžaduje, doporučujeme pouze přibalit do cestovního
zavazadla léky, které běžně užíváte při zvýšené teplotě, bolestech hlavy, potížích se zažíváním,… 
JAZYk: úředním jazykem je angličtina. 
čASOVÝ POSUN: oproti středoevropskému času -5 hodin.
NáPOJE A STRAVA: ve většině hotelů převažuje standardní evropské menu. Místní restaurace
nabízejí různě upravené čerstvé mořské ryby, které se ten den uloví. Dobré místní jídlo je „roti“
karibská verze burrita – plněné bramborami s kari, kuřecím nebo hovězím masem. Za ochutnání
stojí i místní malé, sladké, černé ananasy. Voda z vodovodu není pitná, pitnou vodu prodávají
balenou ve všech obchodech s potravinami. Z alkoholických nápojů jsou místními produkty rum
značky Cavalier a English Harbour a ležák Wadadli.

ELEkTRIcké NAPěTÍ: většinou se používá 220 V, ale v některých výjimečných případech se
můžeme setkat s napětím 110 V/60 Hz.
měNA: místní měnou je Východokaribský dolar (XCD), kde 1XCD = 0,4 USD. 
PŘÍLETOVá TAxA: platí se hotově při příletu do země ve výši 20,- USD – platí pouze pro ostrov An-
tigua. 
SPORTOVNÍ AkTIVITY: nejrozšířenějšími sporty provozovanými na ostrovech jsou potápění,
šnorchlování, pěší turistika, vodní lyžování, parasailing a šnorchlování.
PRůVODcE: pobyt na Antigue je individuální. Asistence je zajištěna v  anglickém jazyce. 
PRONáJEm AUTOmObILU: je nutné si na místě k běžnému řidičskému oprávnění zakoupit  v au-
topůjčovně za cca 20,- USD povolení k řízení, jehož platnost je 3 měsíce. Na ostrově se jezdí vlevo,
stav a kvalita silnic je velmi kolísavá. Pronájem automobilu střední třídy se pohybuje okolo 60,-
USD/den.

staré kamenné větrné mlýny a hojnost historických památek z koloniální éry jsou hlavními atrakcemi ostrova
Antigua. Většina návštěvníků však přijíždí na Antiguu kvůli 365 písečným plážím, dobrému jídlu a tropickému
podnebí. Díky rozloze lze prozkoumat nejzajímavější místa ostrova za 2 dny. Sousední 40 km vzdálená 
Barbuda s jedinou obcí je oblíbeným výletním místem pro své odlehlé pláže a průzračnou vodu.

Důležité informace

ANTIGUA & BARBUDA

Odlet z Prahy
Let do Londýna. Po příletu vyzvednutí zavazadel a
transfer do hotelu u letiště Gatwick. Nocleh.

ODLET Z LONDÝNA
Snídaně, přesun na letiště,  odlet na Antigu. Po pří-
letu uvítání na letišti a transfer do hotelu dle výběru.

ANTIGUA 
Snídaně. Volno na koupání, opalování, vodní sporty.
Možnost využití nabídky fakultativních výletů. Dopo-
ručujeme prohlídku hlavního města St. John s typic-
kou karibskou atmosférou. Z přírodních úkazů
ďáblův most – nevelký oblouk skály nad mořem. Vět-
šinu času byste však měli strávit odpočinkem a rela-
xací na jedné z 365 písečných pláží ostrova. 

ODLET PŘES LONDÝN DO PRAHY 
Volno na koupání a opalování, odpoledne transfer
na letiště a odlet do Londýna.

PŘÍLET DO PRAHY 
Po příletu do Londýna na letiště Gatwick vyzvednutí
zavazadel a transfer na letiště Heathrow. Odbavení
na návazný let do Prahy. Přílet do Prahy.
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leteckou přepravu Praha – Antigua – Praha včetně letištních tax 
transfer letiště – hotel v Londýně klimatizovaným minibusem 
1x nocleh v Londýně se snídaní v hotelu u letiště Gatwick
transfer letiště – hotel – letiště klimatizovaným minibusem 
7x nocleh ve vybraném hotelu 
asistenci místní CK 
transfer letiště Gatwick – letiště Heathrow

Cena obsahuje

příletovou taxu na Antiguu 20 USD
fakultativní výlety

Cena neobsahuje







 













POPIS: příjemný živý resort se 210 pokoji v nízkopodlažních budovách
rozmístěných v bujné tropické zahradě u pláže Dickenson Bay na severozá-
padě ostrova. Uzavřené prostory hotelu včetně pokojů jsou
nekuřácké!
VYbAVENÍ: 2 restaurace, 3 bary, 2 bazény, lázeňské centrum, miniklub pro
děti, fitness centrum, konferenční místnost, nákupní galerie, kadeřník,
lázeňské centrum.
PLáž: dlouhá písečná pláž vhodná pro děti a vodní sporty u hotelu.
ZábAVA A SPORT: windsurfing, kajak, šnorchlování, tenis, potápění, rybolov
na otevřeném moři, volejbal, nedaleko hotelu 18-ti jamkové golfové hřiště,
animační programy.
STRAVOVáNÍ: pobyty s All Inclusive - snídaně, obědy a večeře formou
bufetu, občerstvení, nealkoholické i alkoholické nápoje místní výroby během
dne.
VYbAVENÍ POkOJů: koupelna, WC, vysoušeč vlasů,  klimatizace, balkon
nebo terasa, telefon, TV.

Hotel Halcyon Cove
ANTIGUA

HHH

POPIS: luxusní hotel pouze pro dospělé se 373 pokoji zvolen jako nejro-
mantičtější resort na světě leží na nejznámější pláži ostrova Antigua Dic-
kenson Bay.
VYbAVENÍ: 9 restaurací, 10 barů, 5 bazénů, 5 vířivek, fitness centrum, lá-
zeňské centrum, internet ve veřejných prostorách hotelu, turistické cen-
trum, nákupní galerie.
PLáž: s hedvábným bílým pískem přímo u hotelu.
ZábAVA A SPORT: bezmotorové vodní sporty, tenis, stolní tenis, kroket,
animační programy, živá hudba.  
STRAVOVáNÍ: pobyty s All Inclusive - snídaně, obědy a večeře formou
bufetu, občerstvení, nealkoholické i alkoholické nápoje místní výroby
během dne.
VYbAVENÍ POkOJů: koupelna, WC, vysoušeč vlasů, klimatizace, telefon,
bezpečnostní schránka, rádio, SAT TV, žehlička, terasa. 

Sandals Grande Antigua Resort & SPA
ANTIGUA

HHHHH
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leteckou přepravu Praha – Antigua – Praha včetně letištních tax 
transfer letiště – hotel v Londýně klimatizovaným minibusem 
1x nocleh v Londýně se snídaní v hotelu u letiště Gatwick
transfer letiště – hotel – letiště klimatizovaným minibusem 
7x nocleh ve vybraném hotelu 
asistenci místní CK 
transfer letiště Gatwick – letiště Heathrow



AMERIKA / TURKS & CAICOS

TURKS & CAICOS

10 dní / 8 nocí EXO–763

102.490,– Kčod

VSTUPNÍ fORmALITY: občané ČR a SR potřebují ke vstupu na Turks&Caicos cestovní pas platný
minimálně 6 měsíců po ukončení pobytu v zemi,  zpáteční letenku/jízdenku, doklad o zaplaceném
ubytování.
OčkOVáNÍ A LékAŘ: žádné očkování se nevyžaduje, Doporučujeme přibalit do cestovních
zavazadel léky, které běžně používáte při bolestech hlavy, zvýšené teplotě, střevních potížích,
apod. Lékařské služby mají dobrou úroveň britského standardu.     
JAZYk: úředním jazykem je angličtina, v turistických letoviscích se dohovoříte i francouzsky a
německy.
čASOVÝ POSUN: oproti středoevropskému času  - 6 hodin.
NáPOJE A STRAVA: pobyt na ostrově je nabízen s All Inclusive. V turistických letoviscích jsou
restaurace se specialitami místní kuchyně a ryb. Jsou zde však i restaurace italské, francouzské,
mexické a čínské. Voda z vodovodních kohoutků není vhodná ke konzumaci.

ELEkTRIcké NAPěTÍ: 110 V, 60 Hz na dvou nebo tříkolíkové zástrčky. 
měNA: americký dolar 1 USD = cca 25,- Kč. K platbám v hotelech a výběrům z bankomatů lze bez
problémů použít embosované platební karty. 
PŘÍLETOVá TAxA: při příletu se platí poplatek ve výši 35,- USD. 
SPORTOVNÍ AkTIVITY: nejrozšířenější sporty jsou potápění a šnorchlování nad rozsáhlými útesy
s různými druhy korálů, želv, ryb a jiných mořských živočichů, jízda na kole, za poznáváním krás
ostrova a rozmanitých odlehlých pláží, pěší turistika a jachting, plachtění a sportovní rybolov.
PRůVODcE: pobyty na Turks&Caicos jsou individuální. Asistenční a průvodcovské služby jsou za-
jišťovány v anglickém, francouzském, německém jazyce partnerskou cestovní kanceláří.
PRONá JEm AUTOmObILU: k řízení automobilu je nutné disponovat mezinárodním řidičským
průkazem. Jezdí se vlevo.

Pohostinné souostroví Turks & Caicos se spoustou letovisek  stíněných rozložitými palmami vybízí ke šnorch-
lování a potápění v tajemných hlubinách oceánu plných pestrobarevných ryb, pozorování velryb, usrkávání
ochuceného rumu v místních barech a kavárničkách, či prostému toulání se po nespočetných galeriích a tr-
zích s rukodělnými výrobky a obrazy.

Důležité informace

TURKS & CAICOS

Odlet z Prahy
Odlet do Londýna. Přílet vyzvednutí zavazadel a
transfer do hotelu v blízkosti letiště Gatwick. Nocleh.

ODLET Z LONDÝNA
Snídaně, přesun na letiště, odlet na Turks&Caicos.
V podvečer přílet na letiště Providenciales, uvítání
na letišti zástupcem partnerské cestovní kanceláře,
transfer do hotelu dle výběru. 

TURkS & cAIcOS 
Pobyt na ostrově se službami All Inclusive. Ostrov
nabízí ideální podmínky ke koupání, opalování, vod-
ním sportům, šnorchlování a plachtění. Doporuču-
jeme lodní výlety směřující k prozkoumávání
okolních ostrovů. 

ODLET DO PRAHY 
Volno na koupání a opalování, odpoledne transfer
na letiště a odlet zpět do Prahy 

PŘÍLET DO PRAHY
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leteckou přepravu Praha – Londýn – Turks & Caicos – 
Londýn - Praha včetně letištních tax 
transfer letiště – hotel v Londýně klimatizovaným minibusem 
1x nocleh v Londýně se snídaní v hotelu u letiště Gatwick
transfer letiště – hotel – letiště klimatizovaným minibusem 
7x nocleh ve vybraném hotelu 
asistenci místní CK 
transfer letiště Gatwick – letiště Heathrow

Cena obsahuje

fakultativní výlety
cestovní pojištění

Cena neobsahuje
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leteckou přepravu Praha – Londýn – Turks & Caicos – 
Londýn - Praha včetně letištních tax 
transfer letiště – hotel v Londýně klimatizovaným minibusem 
1x nocleh v Londýně se snídaní v hotelu u letiště Gatwick
transfer letiště – hotel – letiště klimatizovaným minibusem 
7x nocleh ve vybraném hotelu 
asistenci místní CK 
transfer letiště Gatwick – letiště Heathrow

POPIS: nádherný, komfortní, oblíbený resort se 641 pokoji,  plný zábavy pro
celou rodinu se nachází přímo u krásné pláže nedaleko města Providenci-
ales, 15 min jízdy od letiště.
VYbAVENÍ: 16 mezinárodních restaurací, 12 barů, Wifi připojení, lázeňské
služby, fitness centrum, 6 bazénů, aquapark, miniklub, junior klub, konfe-
renční sály.
PLáž: dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem do moře, chráněná korá-
lovou bariérou je součástí hotelu.
ZábAVA A SPORT: večerní hudební a taneční vystoupení, denní animační
programy, kayaking, šnorchlování, windsurfing, plachtění, skútry, whirpooly,
vodní skluzavky, stolní tenis, plážový volejbal, biliár, tenis, kriket, stolní hry,
šachy na trávníku, fotbal, za poplatek potápění, vyjížďky na katamaránu. 
STRAVOVáNÍ: All Inclusive snídaně, obědy a večeře formou bufetu nebo
výběrem z menu, občerstvení během dne, nealkoholické a alkoholické ná-
poje místní výroby.  
VYbAVENÍ POkOJů: balkón nebo terasa, klimatizace, satelitní TV, minibar,
vysoušeč vlasů, telefon, žehlička, žehlící prkno, trezor, rychlovarná konvice,
koupelna s WC a sprcha.

Beaches Turks and Caicos
TURKS AND CAICOS
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AMERIKA / GRENADA

GRENADA

9 dní / 7 nocí EXO–764

69.990,– Kčod

VSTUPNÍ fORmALITY: občané ČR a SR potřebují ke vstupu na Grenadu cestovní pas platný min-
imálně 6 měsíců po ukončení pobytu v zemi,  zpáteční letenku/jízdenku, doklad o zaplaceném
ubytování.
OčkOVáNÍ A LékAŘ: žádné očkování se nevyžaduje, Doporučujeme přibalit do cestovních
zavazadel léky, které běžně používáte při bolestech hlavy, zvýšené teplotě, střevních potížích,
apod. Lékařské služby mají dobrou úroveň britského standardu.     
JAZYk: úředním jazykem je angličtina, v turistických letoviscích se dohovoříte i francouzsky a
německy.
čASOVÝ POSUN: oproti středoevropskému času  - 5 hodin.
NáPOJE A STRAVA: pobyty na ostrově jsou nabízeny se snídaní, polopenzí nebo All Inclusive.
V turistických letoviscích jsou restaurace se specialitami místní kuchyně a ryb. Jsou zde však i
restaurace italské, francouzské, mexické a čínské. Voda z vodovodních kohoutků není vhodná ke
konzumaci.
ELEkTRIcké NAPěTÍ: 220 V, 50 Hz na tříkolíkové zástrčky britského typu

měNA: místní měnou je Východokaribský dolar 1,- USD = cca 2,5 XCD Východokaribských dolarů.
K platbám v hotelech a výběrům z bankomatů lze bez problémů použít embosované platební
karty či platit USD.
ODLETOVá TAxA: při odletu se platí poplatek ve výši 35 východokaribských dolarů (cca 14,- USD).
Děti do 5 let jsou poplatku zproštěny, ve věku od 5 do 12 let se hradí poloviční sazba.
SPORTOVNÍ AkTIVITY: nejrozšířenější sporty jsou potápění a šnorchlování nad rozsáhlými útesy
s různými druhy korálů, želv, ryb a jiných mořských živočichů, jízda na kole, za poznáváním krás
ostrova a rozmanitých odlehlých pláží, pěší turistika a jachting.
PRůVODcE: pobyty na Grenadě jsou individuální. Asistenční a průvodcovské služby jsou za-
jišťovány v anglickém, francouzském, německém jazyce partnerskou cestovní kanceláří.
PRONá JEm AUTOmObILU: k řízení automobilu je nutné disponovat řidičským průkazem.
Dočasné řidičské oprávnění lze získat ve většině autopůjčoven nebo na místním dopravním odd-
ělení (kupř. The Carenage v St. George´s) na základě předložení mezinárodního řidičského
průkazu (poplatek činí 12,- USD). V Grenadě se jezdí vlevo.

Idylický, turisty dosud neobjevený ostrovní stát s úrodnými poli, deštnými pralesy pokrývajícími pohoří, ře-
kami a vodopády, které se řítí z útesů nad plážemi s bílým pískem. Rušné hlavní město St. George´s, které zí-
skalo pro svou polohu a nádherné okolí přízvisko nejhezčí přístavní město karibské oblasti. Dlouhé bílé pláže
s jemným pískem vhodné pro plavce lemují celý ostrov. Poklidný ráz mají i náležející ostrovy, kde mezi nej-
větší patří Carriacou a Petit Martinique.

Důležité informace

GRENADA

Odlet z Prahy
Odlet z letiště Praha – Ruzyně. Let s přestupem,
přílet na letiště Point Salinas, uvítání na letišti zá-
stupcem partnerské cestovní kanceláře, transfer
do hotelu dle výběru.

GRENADA
Pobyt na ostrově. Koupání, opalování, vodní
sporty, množství výletů zaměřených na poznávání
přírodních krás ostrova s velkým množstvím vo-
dopádů, ekologických stezek, pláží. K nezapome-
nutelným patří i výlety na okolní přidružené
ostrůvky s plážemi vybízejícími k lenošení a dová-
dění v teplém, průzračném karibském moři.

ODLET DO PRAHY
Volno na koupání a opalování, odpoledne transfer
na letiště a odlet zpět do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY
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leteckou přepravu Praha – Grenada – Praha
letištní taxy
transfer letiště – hotel – letiště klimatizovaným mikrobusem
7x nocleh ve vybraném hotelu
asistenci místní partnerské CK

Cena obsahuje

fakultativní výlety
cestovní pojištění
příplatky za možnou kombinaci 
s dalšími karibskými ostrovy

Poznámka: zájezd lze prodloužit o pobyt na dalších karibských 
ostrovech. Cenu sdělíme na vyžádání.

Cena neobsahuje







 











POPIS: resort rozprostírající se v tropické zahradě nad pláží Tamarind nabízí
ubytování v několika typech pokojů. 
Uzavřené prostory hotelu včetně pokojů jsou nekuřácké!
VYbAVENÍ: 3 restaurace, plážový bar, bar, bazén, lázeňské centrum, fitness
centrum, konferenční místnost, miniklub pro děti.
PLáž: dvě písečné pláže u hotelu.
ZábAVA A SPORT: pěší turistika, potápěčské centrum, golfové hřiště
v blízkosti hotelu, windsurfing, šnorchlování, vodní lyžování, tenis, jízda na
koni.
STRAVOVáNÍ: pobyty s All Inclusive - snídaně, obědy a večeře formou
bufetu, občerstvení, nealkoholické i alkoholické nápoje místní výroby během
dne.
VYbAVENÍ POkOJů: WC, koupelna, balkon nebo terasa,  klimatizace, TV,
minibar, bezpečnostní schránka, vysoušeč vlasů, rychlovarná konvice.

Hotel Grenadian
GRENADA

HHHH

POPIS: hotel tvořen 64 suitami se nachází uprostřed krásné tropické za-
hrady na břehu moře leží 10 minut jízdy od letiště a hlavního města Gre-
nady, St. Georges. V hotelu je zakázáno kouřit.
VYbAVENÍ: business centrum, fitness centrum, internet, bazén, restaurace,
půjčovna aut, butik, miniklub pro děti 3-12 let.
PLáž: dlouhá bílá písečná pláž Grand Anse přímo u hotelu.
ZábAVA A SPORT: golf, tenisový kurt, šnorchlování, kajak, fitness centrum,
dětský koutek, jízda na kole, za poplatek motorové vodní sporty, potápění.
STRAVOVáNÍ: polopenze snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu,
popř.  All Inclusive za příplatek – oběd výběrem z menu, snack během dne,
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby.
VYbAVENÍ POkOJů: balkón (pouze u pokojů nejnižší kategorie), terasa
s vlastní předzahrádkou a zahradním nábytkem, houpací síť, klimatizace,
CD a DVD přehrávač, ventilátor, rychlovarná konvice, fén, žehlička, minibar,
trezor, telefon, TV, župany.

Spice Island Beach Resort 
GRENADA
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leteckou přepravu Praha – Grenada – Praha
letištní taxy
transfer letiště – hotel – letiště klimatizovaným mikrobusem
7x nocleh ve vybraném hotelu
asistenci místní partnerské CK



AMERIKA / SV, VINCENT A GRENADINY

SV. VINCENT 
A GRENADINY

9 dní / 7 nocí EXO–743

116.490,– Kčod

VSTUPNÍ fORmALITY: občané ČR a SR potřebují ke vstupu na Svatý Vincent&Grenadiny cestovní
pas platný min. 6 měsíců po ukončení pobytu v zemi,  zpáteční letenku/jízdenku, doklad o zapla-
ceném ubytování.
OčkOVáNÍ A LékAŘ: žádné očkování se nevyžaduje. Doporučujeme přibalit do cestovních
zavazadel léky, které běžně používáte při bolestech hlavy, zvýšené teplotě, střevních potížích apod.
Lékařské služby na Barbadosu, kde se klienti s vážnými onemocnění přepravují mají dobrou úroveň
britského standardu, na ostrovech fungují zdravotní střediska    
JAZYk: úředním jazykem je angličtina a karibská francouzština,  v turistických letoviscích se do-
hovoříte i německy
čASOVÝ POSUN: oproti středoevropskému času  - 5 hodin
NáPOJE A STRAVA: pobyty na ostrovech jsou nabízeny s polopenzí nebo All Inclusive. Na ostrovech
jsou restaurace se specialitami místních kuchyně a ryb. Voda z vodovodních kohoutků není vhodná
ke konzumaci.
ELEkTRIcké NAPěTÍ: 220 V, 50 Hz na tříkolíkové zástrčky britského typu

měNA: místní měnou je Východokaribský dolar 1 USD = cca 2,5 XCD Východokaribských dolarů.
K platbám v hotelech a výběrům z bankomatů lze bez problémů použít embosované platební karty
či platit USD
PŘÍLETOVá A ODLETOVá TAxA: pří příletu do země se platí poplatek ve výši 15 východokaribských
dolarů (cca 6,- USD), při odletu se platí poplatek ve výši 40 východokaribských dolarů (cca 16,- USD). 
SPORTOVNÍ AkTIVITY: nejrozšířenější sporty jsou potápění a šnorchlování nad rozsáhlými útesy
s různými druhy korálů, želv, ryb a jiných mořských živočichů, a jachting.
PRůVODcE: pobyty na Svatém Vincentu a Grenadinách jsou individuální. Asistenční a průvodcov-
ské služby jsou zajišťovány v anglickém, francouzském, německém jazyce partnerskou cestovní
kanceláří.
PRONáJEm AUTOmObILU: k řízení automobilu je nutné disponovat řidičským průkazem. Dočasné
řidičské oprávnění lze získat ve většině autopůjčoven nebo na místním dopravním oddělení na zák-
ladě předložení mezinárodního řidičského průkazu (poplatek činí 16,- USD). Na Svatém Vincentu a
Grenadinách se jezdí vlevo.

Souostroví zaslíbené milovníkům komfortu a individuálního přístupu k hotelovým hostům. Jachtařský ráj,
skvosty Karibiku, pozemský ráj a další podobné slogany jsou realitou v případě 32 ostrovů souostroví Svatý
Vincent a Grenadiny. Mimo jachtingu je vyhledávanou atrakcí potápění, šnorchlování, plavby po moři při 
západu slunce a pěší procházky za přírodními zajímavostmi jednotlivých ostrovů.

Důležité informace

SV. VINCENT 
A GRENADINY

Odlet z Prahy
Odlet z letiště Praha – Ruzyně. Let s přestupy, pří-
let na letiště, uvítání na letišti zástupcem hotelu a
následný transfer do hotelu dle výběru.

SVATÝ VINcENc & GRENADINY
Pobyt na ostrově. Koupání, opalování, šnorchlo-
vání, vodní sporty, množství výletů zaměřených na
poznávání přírodních krás ostrova a okolních
pláží. K nezapomenutelným patří i výlety na okolní
přidružené ostrůvky s plážemi vybízejícími k leno-
šení a dovádění v teplém, průzračném karibském
moři.

ODLET DO PRAHY
Volno na koupání a opalování, odpoledne transfer
na letiště a odlet zpět do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY
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leteckou přepravu Praha – Svatý Vincent & Grenadiny – Praha
letištní taxy
transfer letiště – hotel – letiště 
7x nocleh ve vybraném hotelu

Cena obsahuje

fakultativní výlety
cestovní pojištění
příplatky za možnou kombinaci 
s dalšími karibskými ostrovy

Poznámka: zájezd lze prodloužit o pobyt na dalších karibských 
ostrovech. Cenu sdělíme na vyžádání.

Cena neobsahuje







 









POPIS: komfortní komorní resort ležící na soukromém ostrově Palm v jižní
části souostroví Svatý Vincent a Grenadiny; známého pro svou přírodní krásu,
čistotu a hojnost podmořského světa s nedotčenými korálovými útesy, pe-
strobarevnými topickými rybami a vraky lodí; je vyhledáván převážně cesto-
vateli toužícími po klidu, odpočinku a relaxaci. 
VYbAVENÍ: bazén, 2 restaurace, 2 bary,  lázeňské centrum, fitness centrum,
knihovna s TV a bezdrátovým připojením k internetu.
PLáž: písečné pláže podél ostrova.
ZábAVA A SPORT: příležitostné večerní zábavní programy, projížďka na kole,
tenis, stolní tenis, bezmotorové vodní sporty, šnorchlování, golfové odpaliště
na ostrově, vycházkové trasy.
STRAVOVáNÍ: All Inclusive – snídaně formou bufetu nebo a´la carte, obědy
a večeře a´la carte, odpolední čaj, nealkoholické a alkoholické nápoje místní
výroby; za poplatek možnost pikniku nebo romantických večeří na plážích. 
VYbAVENÍ POkOJů: 41 pokojů a 2 vily umístěné v tropické zahradě nebo na
pláži s klimatizací, stropním ventilátorem, koupelnou se sprchou a WC,
vysoušečem vlasů, trezorem, minibarem, rychlovarnou konvicí.  
Hotel akceptuje osoby starší 16-ti let.

Palm Island
GRENADINY

HHHHH

POPIS: Petit St. Vincent je unikátní hotel na soukromém ostrově omý-
vaném křišťálově čistým mořem s korálovými útesy plnými pestro-
barevných ryb, v neobjeveném ráji plném bujné tropické vegetace. Pro
zachování  kouzla ostrova je zde úmyslně omezeno spojení s okolním
světem. Žádná televize, telefony nebo internet, aby Vaše mysl i tělo mohly
relaxovat. 
VYbAVENÍ: plážová restaurace i s grilem, bar, lázně
PLáž: téměř 2 km bílých písečných pláží omývaných křišťálovými vodami.
ZábAVA A SPORT: vodní sporty (šnorchlování, plachtění, jízda na kajaku,
windsurfing), potápění, rybolov, tenis, fitness stezka, jóga, piknik na ostrově.
STRAVOVáNÍ: plná penze s nealkoholickými nápoji je podávána buď
v hlavní restauraci nebo na terase bungalovu či kdekoli na ostrově dle
požadavku hostů.
VYbAVENÍ POkOJů: 22 nově zrekonstruovaných luxusních jedno nebo
dvouložnicových bungalovů přírodního jednoduchého rázu rozmístěných
na pláži nebo útesu  s klimatizací, koupelnou se sprchou, minibarem, kávo-
varem, fénem a žehličkou. Terasa se zahradním nábytkem, lehátky a
houpací sítí.

Petit St. Vincent
ST. VINCENC
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AMERIKA /BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

BRITSKÉ PANENSKÉ
OSTROVY

9 dní / 7 nocí EXO–715

115.490,– Kčod

VSTUPNÍ fORmALITY: pro pobyt na Britských panenských ostrovech není požadováno vízum,
musíte mít zpáteční letenku a platný cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po před poklá-
daném návratu. 
OčkOVáNÍ A LékAŘ: není vyžadováno žádné speciální očkování. 
čASOVÝ POSUN: -6 hodin vůči středoevropskému času.
měNA: místní měnou je americký dolar (USD).

ELEkTRIcké NAPěTÍ: 11O V, v hotelech vyšší kategorie i 220 V. Doporučujeme s sebou adaptér.
SPORTOVNÍ AkTIVITY: bohatá nabídka sportovního vyžití: windsurfing, rybolov, potápění, šnorch-
lování, vodní lyžování, bowling, golf, jízda na koni, tenis, squash, parasailing a jachting.
POTáPěNÍ: orientační cena ponoru s kyslíkovou bombou je cca 65,- USD za jeden ponor včetně
zapůjčení potápěčské výstroje. 

to je 60 zapomenutých ostrovů a ostrůvků, vyčnívajících z tyrkysového moře uprostřed Karibiku. Zdejší ne-
dotčené písečné pláže, pestré korálové útesy, bujná tropická vegetace, ideální podmínky k plachtění i přá-
telské chování místních domorodců stále více vábí movité návštěvníky z celého světa. Díky malému letišti se
však ostrůvkům stále daří zachovat osobitý ráz a neopakovatelnou, poklidnou atmosféru. 

Důležité informace

PANENSKÉ 
OSTROVY

ODLET Z PRAHY
Odlet z Prahy - Ruzyně na Svatý Martin. Přelet na
Britské panenské ostrovy. Uvítání na letišti a trans-
fer autem či lodí do vybraného hotelu. Nocleh. 

PObYT U mOŘE
Pobyt u moře se snídaní, polopenzí či plnou
penzí.  Doporu ču jeme využít široké nabídky fakul-
tativních lod ních výletů. Během pobytu byste ne-
měli vynechat prohlídku v The Baths, přírodním
komplexu obrov ských žulových balvanů, vytvářejí-
cích kamenné bazénky se slanou vodou i jeskyně
na ostrově Virgin Gorda.

ODLET DO PRAHY
Snídaně. Transfer zpět na letiště na Beef Islandu a
odlet na Svatý Martin. Návazný odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY
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72 -

leteckou přepravu na trase Praha – Svatý Martin – Britské 
panenské ostrovy a zpět
letištní taxy 
transfer letiště - hotel - letiště autem či lodí
7x nocleh se snídaní, polopenzí či plnou penzí 

Cena obsahuje

turistickou odletovou taxu (20,- USD, 
platí se při odletu ze země)
fakultativní výlety

Cena neobsahuje





 









POPIS: hotel se nachází je uprostřed tropické zahrady na mírném svahu u
dlouhé písečné pláže u severozápadního pobřeží ostrova Tortola, cca 14 km
od hlavního města Road Town a 20 km od letiště. 
VYbAVENÍ: 2 restaurace, 3 bary, bazén s lehátky a slunečníky, obchod se su-
venýry, konferenční místnost, internet (wifi zdarma v loby).
PLáž: dlouhá písčitá pláž přímo u hotelu. 
ZábAVA A SPORT: fitness, za příplatek: potápění, tenis, lázeňské terapie,
šnorchlování, kajak, plachtění, jízda na koni, hlídání dětí.
STRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu.  
VYbAVENÍ POkOJů: koupelna s WC, fén, klimatizace, stropní ventilátor, TV,
lednička, telefon, kávovar, trezor (za poplatek), žehlička, balkon nebo terasa
v výhledem na moře. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby,
v pokoji Beachfront deluxe možnost ubytování až 2 dospělých a 2 dětí. Pik-
togramy: 2 dospělí + 2 děti

long Bay Beach Resort & Spa
TORTOlA

HHH

POPIS: luxusní resort, postavený v roce 1964 Laurencem Rockefellerem, se
nachází na ostrově Virgin Gorda (hotel zajišťuje transfer lodí přímo z letiště
na ostrově Beef Island, plavba trvá cca 45 min.). 100 příjemných pokojů 4
kategorií podél pláže v rozlehlé, 500-akrové tropické zahradě.
VYbAVENÍ: 3 restaurace, 2 bary, bazén, fitness centrum, masáže, lázně, ob-
chod se suvenýry.
PLáž: písčitá s lehátky a slunečníky, chráněna korálovým útesem - ideální
ke šnorchlování. 
ZábAVA A SPORT: 7 tenisových kurtů, vodní sporty - zdarma potřeby pro
šnorchlování, kajaky, plach tění, vodní lyžování. Za poplatek lodní výlety se
šnorchlováním, potápění, pronájem aut.
STRAVOVáNÍ: stravování: snídaně formou bufetu, večeře servírované.
VYbAVENÍ POkOJů: koupelna s WC, klimatizace, ventilátor, telefon, led-
nice, fén, trezor, rádio s CD přehrávačem, žehlička s žehlícím prknem,
balkón nebo terasa. Max. 3 osoby na pokoji.

little Dix Bay Resort
VIRGIN GORDA
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POPIS: luxusní resort se nachází na ostrově Peter Island, 30 min. plavby od
hlavního ostrova Tortola. Pokoje v 8 dvoupatrových vilkách u bazénu. Za pří-
platek pokoje u pláže.
VYbAVENÍ: restaurace, 2 bary, bazén, fitness, centrum vodních sportů, za
poplatek masáže, lázně, internet. Zdarma přejezdy lodí na ostrov Tortola
během dne každou hodinu.
PLáž: dlouhá pláž s bílým pískem s lehátky a slunečníky. 
ZábAVA A SPORT: tenisové kurty, centrum vodních sportů - zdarma k dis-
pozici potřeby pro šnorchlování, kajaky, plachetnice, windsurfing. Za poplatek
lodní výlety se šnorchlo váním, výlety na plachetnici na okolní ostrovy,
potápění. 
STRAVOVáNÍ: stravování: snídaně formou bufetu, večeře servírované.
VYbAVENÍ POkOJů: koupelna s WC, klimatizace, TV, telefon, minibar, fén, tre-
zor, balkón nebo terasa. Max. 3 osoby na pokoji. Ubytování dětí do 8 let není
možné.

Peter Island Resort
PETER ISlAND

HHHHH
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leteckou přepravu na trase Praha – Svatý Martin – Britské 
panenské ostrovy a zpět
letištní taxy 
transfer letiště - hotel - letiště autem či lodí
7x nocleh se snídaní, polopenzí či plnou penzí 
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AMERIKA /BAHAMY

BAHAMY

9 dní / 7 nocí EXO–710

64.490,– Kčod

VSTUPNÍ fORmALITY: pro cestu na Bahamy do 90 dní není požadováno vízum, musíte mít
zpáteční letenku a platný cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po předpokládaném
návratu. Při letu přes Spojené státy americké je zároveň nutné vyřízení amerického elektronic-
kého vstupního povolení.
OčkOVáNÍ A LékAŘ: není potřeba žádné speciální očkování. Před cestou si nezapomeňte vyří-
dit pojištění léčebných výloh v zahraničí a opalovací krémy s vysokým faktorem (minimálně faktor
15). Doporučujeme konzumovat vodu z obchodů, voda v místních vodovodech není pitná !!! „Do-
poručujeme vzít si léky, které běžně užíváte při zvýšené teplotě, bolestech hlavy a střevních potí-
žích. 
JAZYk: úřední řečí je angličtina. 
čASOVÝ POSUN: časový rozdíl proti České republice je - 5 hodin.
měNA: místní měnou je bahamský dolar. Nejvhodnější měnou na cestu je americký dolar, 1 BSD
je přibližně 1,- USD. V hotelech jsou akceptovány platební karty, nejrozšířenější je Visa Card. 

ELEkTRIckÝ PROUD: místní napětí je 110 V, zásuvky jsou většinou amerického typu (2 ploché vid-
ličky). Pro nabíjení elektrických spotřebičů je zapotřebí adaptéru i konvertoru zásuvek. 
POšTA A TELEfONOVáNÍ: cena pohledů se pohybuje v přepočtu kolem 15,- CZK (od 0,70,- BSD).
Známky na pohledy do Evropy stojí v přepočtu 12,- CZK (0,50,- BSD) a často je lze koupit společně
s pohledy. Počítejte s delší dobou doručení pohledů do Evropy. 
kLImA: celoročně velmi příjemné podnebí. Průměrná teplota vzduchu se pohybuje kolem 20,8
°C (v zimě) a 28,5 °C (v létě), teplota moře od 23 do 27°C. Nejvyšší výskyt srážek je v květnu, v čer-
venci a v srpnu. 
ObYVATELSTVO: nynější počet obyvatel je zhruba 300 000. Většina obyvatel jsou Bahamci (cca
77%), dále Haiťané (cca 15%), Asiaté a Hispánci (cca 7%).

nejen daňový, ale i turistic ký ráj, který láká turisty stovkami velkých či malých ostrovů. Proslulá čistota moře,
přívětivost domorodců a světoznámý místní rum dává zapomenout na všední starosti. Většina bahamských
ostrovů je pokryta pi niovými lesy. Díky poměrně mělkému moři jsou v okolí většiny ze 700 ostrovů ideální
podmínky pro potápění a proto nesmí nikdo zapomenout na výbavu pro šnorchlování. 

Důležité informace

BAHAMY

ODLET Z PRAHY
Odlet z Prahy do Nassau. Přivítání na letišti. 
Ubytování. 

PObYT NA bAHAmácH
Pobyt u moře s možností mnoha výletů a sportov-
ního vyžití. Baha my jsou známy jako ráj pro potá-
pěče. Večer lze strávit v některé z místních
restaurací, ka si nu nebo u hotelového bazénu při
skleničce dobrého místního rumu. Na vyžádání
zpra cu jeme nabídku pobytu na ně kterém z osa-
mělých ostrův ků daleko od civilizace.

ODLET DO PRAHY 
Odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy. 

PŘÍLET DO PRAHY

1

8

9

72 -

leteckou přepravu Praha – Nassau – Praha
letištní taxy 
7x nocleh v hotelech dle výběru 
transfer letiště - hotel - letiště
stravu dle výběru

Cena obsahuje

fakultativní služby a výlety

Cena neobsahuje







 







POPIS: menší hotel pro nenáročné klienty. Nachází se uprostřed zahrady, na
ostrově Nassau v západní části centra se spoustou restaurací, butiků. 
VYbAVENÍ: hotel má 27 pokojů, bazén, restaurace, bar.
PLáž: hotel leží cca 100 metrů od písečné pláže Junkanoo. 
ZábAVA A SPORT: noční život v centru Nassau.
STRAVOVáNÍ: Bez stravování.
VYbAVENÍ POkOJů: koupelna/WC, klimatizace, fén, telefon, TV, žehlička, in-
ternetové připojení. Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby nebo
2 dospělé osoby + 1 dítě. 

El Greco
NASSAU

HH

POPIS: hotel se nachází uprostřed tropické zahrady na ostrově Paradise Is-
land, naproti hotelu Atlantis, cca 400 metrů od pláže.
VYbAVENÍ: restaurace, bar, bazén, terasa, Internet (WLAN).
PLáž: pláž s jemným bílým pískem cca 400 metrů od hotelu. Lehátka a
slunečníky u bazénu bez poplatku. 
ZábAVA A SPORT: hostům je zdarma k dispozici vybavení sousedního
hotelu Atlantis – bazény, aquapark se skluzavkami, lehátka a slunečníky na
pláži. 
STRAVOVáNÍ: kontinentální snídaně formou bufetu. 
VYbAVENÍ POkOJů: koupelna s WC, klimatizace, fén, LCD TV, rádio
s budíkem, telefon, trezor (za poplatek), žehlička a žehlící plocha, varná
konvice, lednička. Na pokoji lze ubytovat max. 2 dospělé osoby + 2 děti
nebo 3 dospělé osoby + 1 dítě. 

Comfort Suites
PARADISE ISlAND

HHH
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leteckou přepravu Praha – Nassau – Praha
letištní taxy 
7x nocleh v hotelech dle výběru 
transfer letiště - hotel - letiště
stravu dle výběru



POPIS: menší, klidný, elegantní hotel se nachází 5 minut od letiště. Je ideál-
ním místem pro aktivní i relaxační dovolenou. 
VYbAVENÍ: k dispozici je restaurace, bar, bazén, jacuzzi, butik.
PLáž: hotel leží přímo u nádherné pláže Love Beach s bílým pískem, cca 6
km od známé pláže Cable Beach. 
ZábAVA A SPORT: za poplatek: golf, rybaření, potápění, masáže. 
STRAVOVáNÍ: kontinentální snídaně.
VYbAVENÍ POkOJů: studia mají koupelnu/WC, fén, klimatizaci, TV, CD/DVD
přehrávač, internetové připojení, kávovar, mikrovlnná trouba, trezor, chlad-
nička, žehlička a žehlící prkno, balkon nebo terasa s postranním výhledem na
moře. Za příplatek Kč 1.000,- / osoba / den možnost ubytování v chatce
s přímým výhledem na moře. Na pokoji lze ubytovat maximálně 3 dospělé
osoby nebo 2 dospělé osoby + 1 dítě. 

Compass Point Resort
NASSAU
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POPIS: luxusní resort s 276 pokoji, patřící do celosvětového řetězce Viva
hotelů, se nachází na ostrově Grand Bahama.
VYbAVENÍ: 3 restaurace, 3 bary, minimarket, sladkovodní bazén, dětský
klub, posilovna, sauna, hlídání dětí do 12 let, obchody se suvenýry.
PLáž: nádherná několikametrová pláž s jemným bílým pískem přímo u
hotelu.
ZábAVA A SPORT: 2 tenisové kurty, fitness centrum, visutá hrazda, nemo-
torové vodní sporty (windsurfing, kajak, plachtění, šnorchlování, vodní
polo), animační programy pro hotelové hosty, lekce tance. Za poplatek:
potápěčské centrum s možností získání mezinárodní licence PADI, ry-
baření, motorové vodní sporty, golf (golfové hřiště cca 5 km od hotelu).
STRAVOVáNÍ: All Inclusive - snídaně, obědy a večeře formou bufetu;
nealkoholické nápoje, místní alkoholické nápoje.
VYbAVENÍ POkOJů: koupelna s WC, klimatizace, TV, telefon, fén, trezor (za
poplatek), balkon; možnost ubytování 2 dospělých a 2 dětí do 12 let na
přistýlce.

Viva Wyndham Fortuna
Beach
GRAND BAHAMAS

HHH
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POPIS: luxusní resort tvoří 694 moderně vybavených pokojů a 32 suit. Hotel
se nachází přímo u proslulé pláže Cable Beach v Nassau ve vzdálenosti 10
minut jízdy od mezinárodního letiště a centra Nassau.
VYbAVENÍ: 6 restaurací, bar/snack, 3 bary, 3 bazény s kaskádami, 2 jacuzzi v
zahradě, tropická zahrada, fitness centrum, obchůdky se suvenýry, dětský
klub (od 5 do 12 let), dětské hřiště. Internet – Wifi (zdarma v lobby).
PLáž: pláž Cable Beach s jemným bílým pískem přímo u hotelu. Lehátka a
slunečníky u bazénu i na pláži bez poplatku. 
ZábAVA A SPORT: tenis, volejbal, basketbal, vodní aerobik, bezmotorové
vodní sporty (kajak, windsurfing, šnorchlování). Za poplatek motorové vodní
sporty, masáže a salon krásy. Animační programy a zábavné večerní pro-
gramy (živá hudba, tanec, karaoke)
STRAVOVáNÍ: All Inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, snacky
a neomezená konzumace nealko a alkoholických nápojů během dne. 
VYbAVENÍ POkOJů: koupelna s WC, klimatizace, LCD TV, rádio s budíkem,
telefon, trezor, fén, žehlička a žehlící plocha, varná konvice, balkón nebo
patio. Na pokoji lze ubytovat max. 2 dospělé osoby + 2 děti nebo 3 dospělé
osoby + 1 dítě.

Melia Nassau Beach Resort
NASSAU
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POPIS: velmi příjemný hotel určený pouze pro páry starší 18 letnacházející
se přímo na překrásné bílé pláži „Cable Beach“, vzdálenost od hlavního
města Nassau je 8 km.
VYbAVENÍ: k dispozici 2 restaurace, pool-grill a 4 bary, 3 venkovní bazény,
whirlpool a obchod se suvenýry. Lehátka a osušky zdarma na pláži i u
bazénu.
PLáž: jemný bílý písek přímo u hotelu.
ZábAVA A SPORT: 3 tenisové kurty (zdarma kurzy tenisu – nutná rezer-
vace), aerobik, basketbal, stolní tenis, vodní lyže, 9 metrů vysoká lezecká
stěna, fitness centrum, kajak. Večerní zábavní programy, diskotéka, taneční
kurzy.
STRAVOVáNÍ: All Inclusive – snídaně, oběd a večeře formou bufetu.
Neomezená nabídka alkoholických, nealko a míchaných nápojů 10:00 –
05:00.
VYbAVENÍ POkOJů: koupelna/WC, fén, klimatizace, satelitní TV, CD přehrá-
vač, telefon, žehlící prkno, žehlička, king-size postel. Výhled do zahrady, za
příplatek na moře.

Breezes Bahamas
NASSAU

HHH
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POPIS: hotel se nachází na ostrově Paradise Island asi 3 km od Nassau, mez-
inárodní letiště 25 km.
VYbAVENÍ: klientům jsou k dispozici 4 restaurace (japonská restaurace Ten-
goku, Steakhouse Bahamas, Sir Alexander) a 4 bary. K venkovnímu vybavení
dále patří bazén, jacuzzi, pool bar Soca. Lehátka a osušky u bazénu zdarma.
Součástí areálu je boutique, kadeřnictví a fitness.
PLáž: překrásná pláž s bílým pískem přímo u hotelu.
ZábAVA A SPORT: tenisový kurt, fitness, sauna, whirlpool, stolní tenis. Na
pláži vodní sporty za poplatek. Nedaleko hotelu golfové hřiště. Večer živá
hudba nebo zábavná show.
STRAVOVáNÍ: All Inclusive  - bufetová snídaně, obědy, večeře. Výběr alko i
nealkoholických nápojů 24 hodin denně.
VYbAVENÍ POkOJů: koupelna/WC, fén, klimatizace, satelitní TV, budík, tele-
fon, trezor, minibar, balkon s výhledem na moře. Možnost ubytování 2
dospělých a 2 dětí do 12 let na přistýlce.

Riu Paradise Island
PARADISE ISlAND
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POPIS: Hotel se nachází na jihozápadě ostrova Grand Bahama, letiště je
vzdáleno 12 km.
VYbAVENÍ: rozsáhlý komplex disponuje třemi bazény se skluzavkami,
vodopády, mnoha restauracemi, bary, třípatrovým fitness. Lehátka na pláži
i u bazénu zdarma.
PLáž: přímo u hotelového komplexu nádherná bílá pláž.
ZábAVA A SPORT: beach volejbal, 4 tenisové kurty, za poplatek vodní mo-
torové sporty. Nedaleko dvě golfová 18-ti jamková hřiště.
STRAVOVáNÍ: bez stravování
VYbAVENÍ POkOJů: pokoje zařízené v karibském stylu, koupelna/WC, fén,
klimatizace, satelitní TV, telefon, trezor, lednice, žehlička. Výhled do
zahrady, za příplatek na moře.
Možnost ubytování 2 dospělých a 2 dětí do 12 let na přistýlce.

Grand lucayan Resort Beach
GRAND BAHAMAS
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POPIS: určen pro náročné klienty (pouze páry starší 18 let), kteří vyžadují ty
nejlepší služby. Nachází se na ostrově Nassau, přímo u nádherné písčité
pláže Cable Beach, cca 10 km od letiště. Součástí hotelu je soukromý ostrov
Sandals Cay, na který se dostanete z Nassau hotelovou lodí a za pár minut se
ocitnete na ostrůvku s nádhernými písečnými plážemi, lemovanými
kokosovými palmami, uprostřed tyrkysového moře. 
VYbAVENÍ: k dispozici je 8 restaurací, 9 barů, 2 velké a 3 menší bazény,
potápěčská nádrž, 3 jacuzzi. Lehátka, slunečníky a plážové ručníky (bez
poplatku), butiky, fitness centrum, sauna,  salon krásy, masáže, lékařská péče
na vyžádání, lázeňské centrum.
PLáž: hotel leží přímo u 4 km dlouhé nádherné pláže s bílým pískem.
Lehátka a slunečníky zdarma. 
ZábAVA A SPORT: 2 tenisové kurty, stolní tenis, biliár, šipky, nemotorové
vodní sporty (plachtění, windsurfing, kajak, šnorchlování, potápění) sauna, fit-
ness centrum, volejbal, basketbal, animační programy, disko. Za poplatek:
golf, masáže, lázeňské terapie. 
STRAVOVáNÍ: All Inclusive, které zahrnuje snídaně a obědy formou bufetu,
večeře a la Carte, nealkoholické a alkoholické nápoje (07:30-03:00).
VYbAVENÍ POkOJů: koupelna/WC, klimatizace, fén, telefon, trezor, rá-
diobudík a CD přehrávač, TV SAT, žehlička, (všechny pokoje jsou nekuřácké).
V apartmánech navíc pokojový bar, župany a služby domovníka.

Sandals Royal Bahamian Spa
Resort & Offshore Island
NASSAU/SANDAlS ISlAND

HHHHH

POPIS: exkluzivní hotel určený pouze pro páry starší 18 let, po příjezdu do
hotelu každý host dostane svého osobního komorníka, který se o Vás stará
po celou dobu pobytu a zajistí pro Vás vše od maličkostí doručení láhve vy-
chlazeného šampaňského až po extravagantní požadavky, jako např. za-
jištění privátní večeře přímo na pláži. Ať jste kdekoliv, Vám komorník stále
čeká s mobilem na Vaše zavolání. Hotelový rezort je určen pro náročnější
klienty, nachází se na ostrově Great Exula, uprostřed udržované zahrady,
přímo u nádherné písčité pláže. 
VYbAVENÍ: k dispozici jsou 2 velké bazény, 6 restaurací, 7 barů, 4 bazény, 4
jacuzzi, obchod se suvenýry, lázeňské centrum, sauna, salon krásy, inter-
net, konferenční místnost, lékařská služba. 
PLáž: hotel leží přímo u nádherné pláže Emerald Bay s bílým pískem. 
ZábAVA A SPORT: 6 tenisových kurtů, stolní tenis, biliár, venkovní šachy,
nemotorové vodní sporty (kanoe, kajak, plachtění, windsurfing,
šnorchlování, potápění), fitness centrum, plážový volejbal, animační pro-
gramy. Za poplatek: 18-jamkové golfové hřiště (Greg Norman), lázeňské
terapie. 
STRAVOVáNÍ: All Inclusive, které zahrnuje snídaně a obědy formou bufetu,
večeře a la Carte, nealkoholické a alkoholické nápoje.
VYbAVENÍ POkOJů: koupelna/WC, klimatizace, fén, župany, telefon, trezor,
rádiobudík a DVD přehrávač, sat. TV, minibar, kávovar, internetové připo-
jení (za příplatek), 24-hod pokojový servis, služby komorníka (dle přání Vám
vybalí, zabalí, naservíruje Vám snídaní na Váš balkon, apod.). Všechny
pokoje mají výhled na moře. Možnost ubytování max. 2 osob na pokoji.

Sandals Emerald Bay  
EXUMAS
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AMERIKA /KAJMANSKÉ OSTROVY

KAJMANSKÉ OSTROVY

9 dní / 7 nocí EXO–770

56.490,– Kčod

VSTUPNÍ fORmALITY: pro turistické cesty je nutné mít pas platný nejméně 6 měsíců po návratu,
při mezipřistání v USA také ame rické vízum. Návštěvníci vyplňují při vstupu na ostrovy pobytový
formulář. Platí se odletová taxa ve výši 13,- USD.
OčkOVáNÍ A LékAŘ: pro pobyt na Kajmanských ostrovech není vyžadováno žádné povinné
očkování. K možným zdravotním rizikům patří úpal a při neopatrnosti možnost otravy některými
jedovatými rostlinami. Lékařská péče je na dobré úrovni.
JAZYk: úředním jazykem je angličtina.
čASOVÝ POSUN: - 6 hodin vůči středoevropskému času.
NáPOJE A STRAVA: místní kuchyně je velice pestrá s širokým sortimentem zeleniny, ovoce,
drůbeže, ryb a mořských plodů. Ochutnejte třeba místní callaloo - zeleninovou omáčku s kuřetem
na mangu a nebo něco z darů moře - třeba vynikajícího humra upravovaného mnoha různými
způsoby. Dalším tradičním pokrmem je coach - mečoun, humr a krevety v kreolské omáčce s jem-
nou chutí bylinek. Nejlevněji se najíte za 10 USD, v solidnějších restauracích od 20 USD. 

měNA: měnovou jednotkou je 1 Cayman Island dollar (CI $). 1 KYD = cca 30 Kč. Automaticky jsou
akceptovány USD. Na ostrově Grand Cayman jsou přijímány i kreditní karty, na sesterských os-
trovech je lepší platit hotově. Mnoho hotelů a restaurací si připočítává k cenám taxu 10 - 15% a
pokud to tak není, očekává se spropitné v téže výši. 
Smlouvání není obvyklé. 
SPORTOVNÍ AkTIVITY: nejkrásnější pláže najdete podél severního pobřeží ostrova Grand Cay-
man, na jihovýchodě Cayman Brac a na východním výběžku Little Cayman. Turisté, kteří nechtějí
trávit volný čas u vody, mají možnost procházek, turistiky nebo prozkoumávání jeskyní.
POTáPěNÍ: Kajmanské ostrovy jsou pro potápěče v Karibiku nejpřitažlivějším místem díky
celoročně teplé průzračné vodě, bohatému podmořskému životu a korálovým útesům. Na své si
přijdou i rybáři a jsou tu dokonce i restaurace, kde Vám připraví jídlo z vašeho úlovku. 
NákUPY: v Georgetownu je možné nakupovat na tržištích, v obchodních zónách, ale také v Duty
Free shopech.

- britské teritorium a jeden z nejmodernějších ostrovů v Kari  bi ku, které je naprosto zasvěceno rekreaci, po-
tápění a prosperujícímu bankovnictví. Kajmanské ostrovy nabízejí ubytovací služby v kvalitních hotelech, ne-
konečné sněhově bílé písčité pláže s malebně skloněnými palmami, bohatý podmořský život srovnatelný se
všemi světoznámými potáp ěč skými lokalitami, kva litní stravu a v neposlední řadě atmosféru jinde na světě
neopakovatelnou.

Důležité informace

KAJMANSKÉ
OSTROVY

ODLET Z PRAHY
Odlet z letiště Praha - Ruzyně do Londýna,  pře-
stup a odlet do Georgetownu. Uvítání na letišti,
transfer do hotelu a ubytování.

kAJmANSké OSTROVY 
Pobyt na ostrovech, které jsou světově proslulé
nádhernými plážemi a skvělými loka lita mi k potá-
pění, které Vás nikdy neomrzí: jachtaření, surf,
wind surfing, rybolov, tenis, golf. A kdyby přece jen:
Kajmanské ostrovy nabízí i zajímavá místa k po-
znávání: výlety na koních, návštěvu motýlí farmy,
místních trhů a zábavních podniků s neopa ko va-
telnou atmosférou.

ODLET DO PRAHY
Volno na koupání, opalování, vodní sporty. Odpo-
ledne transfer na letiště a odlet přes Londýn do
Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY
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72 -

leteckou přepravu Praha – Georgetown – Praha s přestupy
letištní taxy 
transfery letiště - hotel - letiště
7x nocleh v hotelech dle výběru 
stravu dle výběru
asistenci partnerské CK

Cena obsahuje

turistickou odletovou taxu (cca 13,- USD)
fakultativní výlety

Cena neobsahuje







 











POPIS: hotelový komplex se rozkládá na západním pobřeží ostrova u pláže
Seven Mile Beach na klidné, ale živé pozici v blízkosti oblíbených barů, restau-
rací a center sportu a zábavy.
VYbAVENÍ: na pláži lehátka se slunečníky, bazén se sladkou vodou a jacuzzi,
bazénový bar a restaurace, sluneční terasa, dětské hřiště, hlídání dětí,
půjčovna aut, parkoviště, prádelna, pokojový servis.
PLáž: písečná s bělostným pískem, pozvolný vstup do vody.
ZábAVA A SPORT: kromě slunění, šnorchlování, vodních sportů a potápění k
dispozici půjčovna kol a lodí, vhodné podmínky k rybaření, v okolí hotelu: fit-
ness centrum, golfové hříště, potápěčská základna, tenisové kurty.
STRAVOVáNÍ: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci či
v mnoha restauracích v okolí.
VYbAVENÍ POkOJů: klimatizace, satelitní TV, rádio, kávovar, vysoušeč vlasů,
lednice, žehlička, mikrovlnná trouba, přístup k internetu. Ve dvouložnicovém
pokoji možno ubytovat nejvýše 6 osob.

Comfort Suites
GRAND CAYMAN

HHHH

POPIS: oblíbený areál rozložený podél 500 metrů dlouhé pláže, na
idylickém východním pobřeží ostrova Grand Cayman, se skládá ze 110
studií v karibském stylu. Je ideálním místem pro odpočinek a relaxaci jed-
notlivců i rodin. 
VYbAVENÍ: restaurace, bar na pláži, bazén se sladkou vodou, jacuzzi,
půjčovna horských kol, tenis, rybaření, hlídání dětí, půjčovna aut, interne-
tová kavárna.
PLáž: široká písečná pláž s pozvolným vstupem do moře, lehátka a
slunečníky u bazénu zdarma, plážové ručníky.
ZábAVA A SPORT: večery s živou hudbou, šnorchlování, volejbal, plážový
volejbal, tenis, potápění - za poplatek, lety helikoptérou nad areálem - za
poplatek. 
STRAVOVáNÍ: All Inclusive formou plné penze včetně nápojů. 
VYbAVENÍ POkOJů: koupelna, WC, vysoušeč vlasů, balkon/terasa s výhle-
dem na moře, stropní ventilátor, klimatizace, trezor, satelitní TV, plně vy-
bavený kuchyňský kout (lednička, mikrovlnná trouba, kávovar,..), žehlička.
Ve vilách možnost ubytování až 6 osob.

Wyndhams
GRAND CAYMAN

HHHH
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leteckou přepravu Praha – Georgetown – Praha s přestupy
letištní taxy 
transfery letiště - hotel - letiště
7x nocleh v hotelech dle výběru 
stravu dle výběru
asistenci partnerské CK



AMERIKA /ARUBA

ARUBA

9 dní / 7 nocí EXO–780

85.490,– Kčod

VSTUPNÍ fORmALITY: pro pobyt na Arubě do 90 dní není požadováno vízum, musíte mít zpáteční
letenku a platný cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po předpokládaném návratu. 
OčkOVáNÍ A LékAŘ: není vyžadováno žádné speciální očkování. 
čASOVÝ POSUN: -5 hodin vůči středoevropskému času.
NáPOJE A STRAVA: na Arubě najdete spoustu restaurací s rozmanitou kuchyní. Orientační cena
nápojů v restauracích - nealko cca 3 USD, pivo cca 3 USD, alkoholické nápoje 5 USD. Cena večeře
20 - 25 USD. 
měNA: místní měnou je arubský florin (AWG), běžné je placení americkými dolary (USD). 1 USD
= 1,8 AWG.
ELEkTRIcké NAPěTÍ: 11O V, v hotelech vyšší kategorie i 220 V. Doporučujeme s sebou adaptér.

SPORTOVNÍ AkTIVITY: bohatá nabídka sportovního vyžití: windsurfing, rybolov, potápění, šnorch-
lování, vodní lyžování, golf, jízda na koni, tenis, squash, parasailing a jachting.
POTáPěNÍ: orientační cena ponoru s kyslíkovou bombou je cca 35 USD za jeden ponor včetně
zapůjčení potápěčské výstroje. 
GOLf: na Arubě najdete 18-jamkové golfové hřiště Tierra del Sol, orientační cena green fee je od
90 USD.
VÝLETY A PRůVODcE: při pobytu na Arubě je k dispozici anglicky mluvící průvodce během celého
roku. Ve všech nabízených střediscích je široká nabídka fakultativních výletů.
PRONá JEm AUTOmObILU: orientační cena pronájmu automobilu je cca 60 USD na den a více
dle typu automobilu + pojištění.

romantický ostrov Aruba leží v tropickém pásmu, ale stranou od tropických bouří a hurikánů. Průměrná tep-
lota vzduchu je po celý rok velmi stabilní a pohybuje se kolem 28 stupňů Celsia. Arubané hrdě prohlašují, že
mají jen jedno roční období - celoroční slunečné léto. Na Arubě se setkáte s dlouhými plážemi s jemným
bílým pískem, blankytně modrým mořem, vysokou úrovní služeb; širo kou nabídkou výletů, sportovních ak-
tivit i pestrým nočním životem.

Důležité informace

ARUBA

PRAHA - ORANJESTAD
Odlet z Prahy. Přílet do  Oranjestadu, indivi duál ní
odjezd do hotelu, ubytování. Volno.

PObYT NA ARUbě
Snídaně. Volno na koupání, opalo vání či sportovní
aktivity. Místní cestovní kanceláře nabí zejí širokou
nabídku fakulta tivních výletů po ostrově. Doporu-
čujeme projížďku kolem ostrova. Při pobytu na
Arubě určitě využijte dvouhodinovou pod moř-
skou plav bu ponorkou Atlantis nebo projížď ku
lodí s proskleným dnem. Můžete využít nabídky
výletů džípem do divoké přírody, či velmi oblíbe-
ných projížděk na koních. Večer mimo jiné pro
odvážlivce a vášnivé hráče možnost návštěvy
místních kasin.

ORANJESTAD - PRAHA
Snídaně. Volno. Transfer na letiště a odlet zpět do
Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY
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leteckou přepravu Praha – Oranjestad – Praha (s přestupy)
letištní taxy 
7x nocleh se snídaní v hotelu dle výběru 
asistenci partnerské cestovní kanceláře

Cena obsahuje

individuální transfery letiště – hotel – letiště
fakultativní výlety

Cena neobsahuje







 







POPIS: příjemný hotel postavený v koloniálním stylu se 72 pokoji se nachází
přímo na pláži Eagle Beach, cca 5 km od Oranjestadu. 
VYbAVENÍ: součástí hotelového areálu je bazén s malým vodopádem, dětský
bazén, 2 restaurace, 2 bary, minimarket a obchod se suvenýry. Lehátka a
slunečníky zdarma k dispozici u bazénu. Internet za poplatek. 
PLáž: přímo u hotelu najdete bílou písečnou pláž Eagle Beach - jedna z ne-
jkrásnějších pláží karibských ostrovů. Lehátka a slunečníky na pláži a plážové
ručníky k dispozici zdarma.
ZábAVA A SPORT: All Inclusive zahrnuje: kajak, šnorchlování, horská kola.
Hotel požádá jednou týdně barbecue a zábavný tematický večer. 
STRAVOVáNÍ: All Inclusive zahrnuje: snídaně formou bufetu v restauraci
Mango, obědy a večeře a la carte v restauraci Mango, jednou týdně večeře a
la carte v restauraci Passions, neomezená konzumace nealkoholických a
místních alkoholických nápojů během dne. 
VYbAVENÍ POkOJů: koupelna s WC, fén, klimatizace, kuchyňský kout s led-
ničkou, TV, telefon, trezor, žehlička a žehlící prkno, minibar, balkón/terasa s
výhledem do zahrady nebo na moře. Pokoje mají oddělenou ložnici. Na
pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby + 2 děti nebo 4 dospělé
osoby.

Amsterdam Manor Beach Resort
ARUBA

HHH

POPIS: příjemný hotelový komplex s 200 pokoji se nachází uprostřed tro-
pické zahrady, cca 5 km od hlavního města Aruby Oranjestad, a je vhodný
pro rodinnou dovolenou. V okolí hotelu najdete kasina, restaurace, disko-
téky, noční kluby a obchody. 
VYbAVENÍ: součástí hotelu jsou 2 bazény, terasa na opalování, restaurace,
bar, minimarket, butik, internet (za poplatek). Lehátka u bazénu k dispozici
zdarma. 
PLáž: proslulá pláž Palm Beach s bílým pískem, oddělena pobřežní silnicí.
Lehátka na pláži a plážové ručníky k dispozici zdarma. 
ZábAVA A SPORT: tenis, fitness. Za poplatek: lázeňské te rapie a masáže.
Hotel pořádá denní animační programy pro děti i pro dospělé, příležitostně
zábavné večerní programy. 
STRAVOVáNÍ: rozšířená kontinentální snídaně formou bufetu, večeře for-
mou menu. 
VYbAVENÍ POkOJů: v hotelovém komplexu najdete 3 typy pokojů: junior
suity, studia a pokoje Royal. Pokoje je možné rezervovat oddělené nebo
propojené. Všechny pokoje mají koupelnu s WC, fén, klimatizaci, rádio, TV
(sat.), telefon, trezor, kuchyňský kout s ledničkou a mikrovlnnou troubou,
toustovač, kávovar. Junior suity a pokoje Royal mají balkon nebo terasu. Po-
koje Royal mají navíc jacuzzi. V junior suitě lze ubytovat maximálně 2 do-
spělé osoby + 1 dítě nebo 3 dospělé osoby, ve studiu 2 dospělé osoby + 2
děti, v pokojích Royal 2 dospělé osoby (ubytování dětí v tomto typu pokoje
není možné).

The Mill Resort & Suites
ARUBA

HHH
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leteckou přepravu Praha – Oranjestad – Praha (s přestupy)
letištní taxy 
7x nocleh se snídaní v hotelu dle výběru 
asistenci partnerské cestovní kanceláře



POPIS: hotelový komplex se 72 pokoji, umístěných v několika dvoupatrových
budovách, se nachází přímo u největší pláže ostrova. 
VYbAVENÍ: součástí hotelu je bazén, 4 restaurace, bar, potápěčské centrum,
minimarket, obchod se suvenýry, internet/wifi (zdarma), půjčovna aut.
Lehátka u bazénu k dispozici zdarma. 
PLáž: přímo u hotelu najdete bílou písečnou pláž Eagle Beach – jednu z ne-
jkrásnějších pláží karibských ostrovů. Lehátka na pláži a plážové ručníky k dis-
pozici zdarma. 
ZábAVA A SPORT: fitness, vodní sporty. Lázeňské terapie a masáže za
poplatek. 
STRAVOVáNÍ: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře a la carte v
hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a míst-
ních alkoholických nápojů během dne. 
VYbAVENÍ POkOJů: koupelna s WC, stropní ventilátor, LCD TV, minibar/led-
nička, telefon, trezor, klimatizace, žehlička a žehlící prkno, kávovar, balkon,
terasa nebo patio. Všechny pokoje jsou nekuřácké.  
Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby + 1 dítě. 

Manchebo Beach Resort Spa
ARUBA

HHHH

POPIS: zrenovovaný hotelový komplex se nachází přímo na pláži Eagle
Beach, 5 km od Oranjestadu. Ubytovává pouze osoby starší 18 let.
VYbAVENÍ: součástí hotelu je bazén (lehátka u bazénu zdarma), restaurace
ve tvaru holandské galéry, bar, minimarket, obchod se suvenýry, fitness
centrum, business centrum, kasino.
PLáž: hotel leží přímo u bílé písečné pláže Eagle Beach - jedné z nejkrás-
nějších pláží karibských ostrovů. 
ZábAVA A SPORT: fitness centrum, hoteloví hosté mohou dále používat
tenisové kurty nedalekého hotelu Aruba Beach Club (3 minuty chůze) -
poplatek jen za osvětlení. Lázeňské terapie (za poplatek). Nabídka vodních
sportů u sousedních hotelů (za poplatek).
STRAVOVáNÍ: rozšířená kontinentální snídaně formou bufetu. 
VYbAVENÍ POkOJů: koupelna s WC, klimatizace, fén, ventilátor, TV, mini-
bar/lednička, telefon, kávovar, trezor (zdarma), žehlička a žehlící prkno,
balkón nebo terasa s částečným nebo přímým výhledem na moře (za pří-
platek). Na pokoji superior lze ubytovat maximálně 3 dospělé osoby. V
tomto hotelu nelze ubytovat děti.

Bucuti Beach Resort
ARUBA
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POPIS: luxusní hotel se nachází přímo u pláže Palm Beach, cca 6 km od
Oranjestadu. V okolí je několik restaurací a obchodů. 
VYbAVENÍ: součástí hotelového areálu je bazén, terasa na opalování s
lehátky a slunečníky, jacuzzi, 6 restaurací, 5 barů, dětský klub, salon krásy a
minimarket. 
PLáž: přímo u hotelu najdete bílou písečnou pláž Palm Beach. Lehátka a
slunečníky na pláži a plážové ručníky k dispozici zdarma.
ZábAVA A SPORT: tenis, stolní tenis, basketbal, šipky, fitness centrum,
jacuzzi, sauna, vodní sporty (kajaky, šnorchlování). Za poplatek masáže.
Součástí hotelu je i kasino. Hotel pořádá denní animační programy a večerní
zábavná představení. 
STRAVOVáNÍ: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bufetu,
snacky a neomezená konzumace nealkoholických a místních alkoholických
nápojů během dne.
VYbAVENÍ POkOJů: moderně zařízené pokoje mají koupelnu / WC, fén,
klimatizaci, stropní ventilátor, sat. TV, telefon, trezor (za poplatek), žehlička a
žehlící prkno, kávovar a balkón nebo terasa. Na pokoji lze ubytovat 
maximálně 2 dospělé osoby + 2 děti nebo 3 dospělé osoby.

Barcelo Aruba
ARUBA
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POPIS: luxusní hotel s 357 pokoji se nachází přímo na pláži Palm Beach,
cca 6 km od Oranjestadu. Hotelový komplex leží uprostřed tropické
zahrady se spoustou lagun a vodopádů. 
VYbAVENÍ: součástí hotelového areálu jsou 2 bazény, jacuzzi, dětský klub,
konferenční místnost, 3 restaurace, 
2 bary, obchod se suvenýry. Internet za poplatek. Možnost hlídání dětí (za
poplatek).
PLáž: přímo u hotelu najdete bílou písečnou pláž Palm Beach. Lehátka a
slunečníky na pláži a plážové ručníky k dispozici zdarma.
ZábAVA A SPORT: 2 tenisové kurty s osvětlením, lázeňské terapie, masáže,
vodní sporty (vše za poplatek). Součástí hotelového areálu je i kasino.
STRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu. 
VYbAVENÍ POkOJů: prostorné pokoje mají koupelnu/WC, fén, klimatizaci,
sat. TV, telefon, trezor, žehlička a žehlící prkno, minibar, kávovar,
balkón/terasa s výhledem do zahrady nebo na moře. Na pokoji lze ubyto-
vat maximálně 2 dospělé osoby + 2 děti nebo 3 dospělé osoby.

Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino
ARUBA
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AMERIKA /CURACAO

CURACAO

9 dní / 7 nocí EXO–784

87.490,– Kčod

VSTUPNÍ fORmALITY: pro pobyt na Curacao do 90 dní není požadováno vízum, musíte mít
zpáteční letenku a platný cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po předpokládaném
návratu. 
OčkOVáNÍ A LékAŘ: není vyžadováno žádné speciální očkování. 
čASOVÝ POSUN: -5 hodin vůči středoevropskému času.
měNA: místní měnou je antilský gulden (ANG), běžné je placení americkými dolary (USD). 1 USD
= 1,8 ANG.
ELEkTRIcké NAPěTÍ: 11O V, v hotelech vyšší kategorie i 220 V. Doporučujeme s sebou adaptér.
SPORTOVNÍ AkTIVITY: bohatá nabídka sportovního vyžití: windsurfing, rybolov, potápění,
šnorchlování, vodní lyžování, golf, jízda na koni, parasailing a jachting.

POTáPěNÍ: orientační cena ponoru s kyslíkovou bombou je cca 40 USD za jeden ponor včetně
zapůjčení potápěčské výstroje. 
GOLf: na Curacao najdete 18-jamkové golfové hřiště Blue Bay Curacao, orientační cena green fee
je od 75 USD.
VÝLETY A PRůVODcE: při pobytu na Curacao je k dispozici anglicky mluvící průvodce. Ve všech
nabízených střediscích je široká nabídka fakultativních výletů. 
PRONá JEm AUTOmObILU: orientační cena pronájmu automobilu je cca 50 USD na den a více
dle typu automobilu + pojištění.

patří do ostrovní skupiny Nizo zem ských Antil, leží blízko pobřeží Venezuely. Curacao je vápencový, mírně
zvlně ný ostrov. Podnebí je horké a vlhké, ostrov trpí nedostat kem srážek. Vegetace je bohatá na kaktusy. Na-
prostá většina obyvatel žije ve městech a více než polovina ve správním středisku Willemstad. Pěstuje se ze-
le nina a ovoce včetně pomerančů, ze kterých se vyrábí proslulý likér Curacao.

Důležité informace

CURACAO

PRAHA - WILLEmSTAD 
Odlet z letiště Praha - Ruzyně. Přílet do Willem-
stadu, transfer do hotelu, ubytování. 

PObYT NA OSTROVě cURAcAO
Snídaně. Pobyt u moře. Curacao nabízí výborné
pod mín ky pro šnorchlo  vání a potápě ní. Doporuču-
jeme Vám fakultativní výlety: prohlídku Willem sta -
du, prohlídku Muzea ostrova Curacao, projížďku
dží pem po ostrově. Dovolená na ostrově Curacao
je plná zábavy, noč ního života v příjem ných barech,
disko tékách, ka sinech a stylových karibských res-
tau racích, kde může te ochutnat vynikající exotické
po krmy a báječné tropické koktej ly.

WILLEmSTAD - PRAHA
Snídaně. Volno na koupání. Transfer na letiště,
odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY
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leteckou přepravu Praha – Willemstad – Praha (s přestupy) 
letištní taxy 
7x nocleh se snídaní v hotelu 
transfery letiště - hotel - letiště
asistenci partnerské CK

Cena obsahuje

fakultativní výlety

Cena neobsahuje







 





POPIS: hotel leží přímo u pláže, uprostřed tropické zahrady, cca 4 km od
Willemstadu, do kterého hotel zajišťuje zdarma dopravu mikrobusem. V okolí
hotelu se nachází obchody, bary a restaurace. 
VYbAVENÍ: hotel se 102 pokoji se skládá z několika budov, nabízí 2 restau-
race, bar, 2 bazény, půjčovnu aut, obchod se suvenýry. Hlídání dětí (za
poplatek).
PLáž: pláž pozvolná, před hotelem s jemným bílým pískem. Lehátka a
slunečníky na pláži a ručníky k dispozici zdarma. 
ZábAVA A SPORT: potápění, plachtění, horská kola, masáže, lázeňské terapie
(za poplatek). 
STRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu, večeře a la carte. 
VYbAVENÍ POkOJů: koupelna s WC, klimatizace, stropní ventilátor,
minibar/lednička, TV, telefon, trezor (za poplatek), balkón nebo terasa. Na
pokoji lze ubytovat max. 2 dospělé osoby + 2 děti nebo 3 dospělé osoby.

lions Dive Beach Resort 
CURACAO

HHH

POPIS: moderní, elegantní hotelový komplex, postavený podle návrhu
holandského architekta Jan des Bouvrie, leží uprostřed tropické zahrady.
Centrum hlavního města Willemstad s mnoha obchody a restauracemi se
nachází cca 3 km od hotelu (pravidelné spojení hotelovým busem bez
poplatku). Hotel pouze pro osoby starší 18 let.
VYbAVENÍ: hoteloví hosté mají k dispozici 2 restaurace (Sjalotte se středo-
mořskou kuchyní a Hook’s Hut na pláži s karibskou kuchyní), 2 bary, bazén,
dětské brouzdaliště, konferenční místnost. Lehátka u bazénu zdarma. In-
ternet na recepci (za poplatek). Na přání a za poplatek je možné zajistit
dětskou postýlku nebo hlídání dětí. 
PLáž: hotel leží cca 10 minut chůze od privátní hotelové písečné pláže „La
Plage Hook’s Hut“. Lehátka a slunečníky na pláži zdarma. 
ZábAVA A SPORT: fitness, tenis. Za poplatek masáže, potápění a vodní
sporty na pláži. Cca 6 km od hotelu se nachází 18-jamkové golfové hřiště
„Blue Bay Curacao Golf“. 
STRAVOVáNÍ: kontinentální snídaně. 
VYbAVENÍ POkOJů: moderně zařízené prostorné junior suity mají
koupelnu s WC, fén, kuchyňský kout, klimatizaci, stropní ventilátor, sat. TV,
telefon, trezor, minibar 
a balkón nebo terasu s výhledem do zahrady. V junior suite lze ubytovat
maximálně 2 dospělé, v royal suite 
lze ubytovat maximálně 3 dospělé.

Hotel Floris Suite
CURACAO

HHHH

129129

leteckou přepravu Praha – Willemstad – Praha (s přestupy) 
letištní taxy 
7x nocleh se snídaní v hotelu 
transfery letiště - hotel - letiště
asistenci partnerské CK



POPIS: nově zrekonstruovaný hotelový komplex se nachází přímo u pláže s
jemným bílým pískem a křišťálově čistou vodou.
VYbAVENÍ: 5 restaurací (z toho 2 a la carte – italskou a japonskou), 4 bary, 3
bazény, dětský bazén, dětský klub 
(3-12 let), juniorský klub (13-17 let), jacuzzi. Internet za poplatek.  
PLáž: pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
ZábAVA A SPORT: tenis, stolní tenis, fitness, vodní sporty, kajak, plážový vole-
jbal, basketbal, vodní aerobik, potápění (pro držitele potápěčské licence 1
ponor zdarma), jízdní kola. Pořádají se četné animační programy. V areálu
hotelu je Vám k dispozici největší kasino na ostrově Curacao. Masáže,
lázeňské terapie za poplatek.
STRAVOVáNÍ: All Inclusive (24 hod.) zahrnuje: snídaně, obědy i večeře for-
mou bufetu v hlavní restauraci, snacky 
a neomezená konzumace nealkoholických a místních alkoholických nápojů
během dne.
VYbAVENÍ POkOJů: koupelna s WC, klimatizace, fén, TV, telefon, rádio/CD
přehrávač, trezor, minibar, kávovar, žehlička a žehlící prkno, balkón nebo
terasa. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby + 2 děti nebo 3
dospělé osoby.

Sunscape Curacao Resort
CURACAO

HHHH

POPIS: jeden z nejhezčích hotelů na ostrově Curacao leží přímo u moře na
jižní straně ostrova, je odtud krásný výhled na záliv Piscadera Bay. Hotel leží
cca 4 km od hlavního města Willemstad.
VYbAVENÍ: hoteloví hosté mají k dispozici 2 soukromé pláže, bazén, dětský
bazén, dětský klub, vířivka, 2 restaurace, 2 bary, kasino, konferenční míst-
nost. 
PLáž: přímo u hotelu jsou dvě pláže s jemným bílým pískem.
ZábAVA A SPORT: 2 tenisové kurty (s umělým osvětlením), fitness cen-
trum, hřiště na plážový volejbal, směnárna, několik obchodů; půjčovna aut,
kajaků, vodních lyží a vybavení na potápění a šnorchlování. Kasino, masáže
a lázeňské terapie (za poplatek). Hotel pořádá večerní zábavné programy.
STRAVOVáNÍ: bez stravy. 
VYbAVENÍ POkOJů: koupelna s WC, klimatizace, lednička, minibar, TV, tele-
fon, trezor, fén, žehlička, kávovar a balkón nebo terasa. Na pokoji lze ubyto-
vat maximálně 2 dospělé osoby + 2 děti nebo 3 dospělé osoby.

Hotel Hilton Curacao 
CURACAO

HHHHH
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tip



AMERIKA / ARUBA – CURACAO – BONAIRE

ARUBA-CURACAO-
BONAIRE

12 dní / 10 nocí EXO–778

ARUBA-CURACAO-
-BONAIRE

cURAcAO OkRUH 
Po snídani krátká prohlídka Willemstadu, dá le
navštívíte vyhlídkové místo Sein Post Hill, Punda,
jeskyni Boca Tabla, vesničku West Point. Během
okružní jízdy ostrovem budete mít možnost si za-
plavat v zálivu Knip a volný čas na oběd v restau-
raci Jaanchi’s (oběd není v ceně). Odpoledne
návrat do hotelu. Nocleh.

cURAcAO 
Snídaně. Volno na koupání. Nocleh.

cURAcAO - bONAIRE 
Snídaně. Transfer na letiště a přelet na ostrov Bo-
naire, transfer do hotelu, ubytování.

OkRUH PO bONAIRE 
Po snídani návštěva Washingto nova parku, jed-
noho z nejstarších přírodních parků Holandských
Antil. Budete se zde moci seznámit s veškerou
faunou a florou ostrova. Odpoledne návrat do
hotelu. Nocleh.

bONAIRE 
Snídaně. Volno na koupání, opalování a vodní
sporty. Nocleh.

ODLET DO PRAHY
Snídaně. Volno na koupání. Transfer na letiště,
odlet z Kralendijku do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY

PRAHA - ARUbA/ORANJESTAD
Sraz skupiny na letišti Praha. Odlet na Arubu. Pří-
let do hlavního města Aruby Oranjestad, transfer
do hotelu, volno. Nocleh.

OkRUH ARUbOU 
Po snídani okružní jízda džípy kolem ostrova s
obědem - prozkoumáte pří rodní most, jenž vytvo-
řily neustálé příbojové vlny. Navštívíte kostel sva té
Anny s mistrov ským ručně vyřezávaným oltářem,
zříceniny větrného mlýna a neobvyklé skalní
útvary Ca  si bari. Návrat do hotelu. Nocleh.

ARUbA 
Snídaně. Volno na koupání. Nocleh.

ARUbA - cURAcAO
Snídaně. Transfer na letiště a přelet na ostrov Cu-
racao, transfer do hotelu, ubytování. 
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leteckou přepravu Praha – Aruba a Bonaire – Praha
letištní taxy 
vnitrostátní leteckou přepravu Aruba – Curacao – Bonaire 
9x nocleh se snídaní v hotelech 3*** během okruhu
veškeré transfery a vstupy během celého okruhu
český delegát během okruhu (min. 10 osob)

Cena obsahuje

vstupy nad rámec programu 
spropitné

Poznámka: Cena na vyžádání v CK

Cena neobsahuje







 











AMERIKA /BONAIRE

BONAIRE

9 dní / 7 nocí EXO–786

89.990,– Kčod

VSTUPNÍ fORmALITY: pro pobyt na Bonaire do 90 dní není požadováno vízum, musíte mít zpá-
teční letenku a platný cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po předpokládaném návratu. 
OčkOVáNÍ A LékAŘ: není vyžadováno žádné speciální očkování. 
čASOVÝ POSUN: -5 hodin vůči středoevropskému času.
NáPOJE A STRAVA: Bonaire nabízí širokou rozmanitost chutí a kuchyní, což je výsledkem etnické
různorodosti ostrovní kultury. Orientační cena nápojů v restauracích - nealko cca 3 USD, pivo cca
3 USD, alkoholické nápoje 5 USD. Cena večeře 20 - 25 USD. 
měNA: místní měnou je americký dolar (USD).
ELEkTRIcké NAPěTÍ: 11O V, v hotelech vyšší kategorie i 220 V. Doporučujeme s sebou adaptér.
SPORTOVNÍ AkTIVITY: ostrov poskytuje ideální podmínky pro hloubkové potápění, šnorchlování,
windsurfing, mořský kajak, ale i jízdu na kole a mnoho dalších sportů.

POTáPěNÍ: Bonaire je považován za jednu z nejlepších potápěčských lokalit světa, najdete zde
křišťálově čistou vodu, bohatý podmořský život a snadnou dostupnost pro potápění a šnorchlo-
vání i přímo u pobřeží. Pro ochranu podmořského světa a korálového útesu zde byl vyhlášen
jeden z prvních mořských parků Karibiku. Orientační cena ponoru s kyslíkovou bombou je cca 40
USD za jeden ponor včetně zapůjčení potápěčské výstroje. 
VÝLETY A PRůVODcE: při pobytu na Bonairu je k dispozici anglicky mluvící průvodce. Kromě po-
tápění je zde i široká nabídka fakultativních výletů, během kterých můžete pozorovat plameňáky,
projet se mezi solivary, kde se získává mořská sůl výparem vody, obdivovat přírodní krásy místního
národního parku nebo se vydat na plavbu katamaránem.
PRONá JEm AUTOmObILU: orientační cena pronájmu automobilu je cca 50 USD na den a více
dle typu automobilu + pojištění.

Ostrov Bonaire je druhým největším ostrovem Nizozemských Antil, jeho pobřeží je lemované korálovými
útesy s průzračnou vodou a bohatým podmořským životem, což z něj činí vyhledávanou potápěčskou des-
tinaci. Pro ostrov jsou dále typičtí plameňáci, které můžete pozorovat v mangrovových porostech na jihu os-
trova.

Důležité informace

BONAIRE

PRAHA - kRALENDIJk
Odlet z Prahy. Od bavení 2 h před odletem. Přílet
na ostrov, transfer na hotel, ubytování.

PObYT NA OSTROVě bONAIRE
Snídaně. Pobyt u moře, možnost kou  pání, opalo-
vání, sportování a vý le tů po ostrově. Bonaire na-
bízí vý borné pod mínky pro šnorchlová  ní a
potápění. Doporu ču jeme Vám fa kul  tativní výlety:
pro hlídku Kra len dij ku, prohlídku Muzea ostrova
Bon  ai re, projížď ku dží pem po ostrově.

kRALENDIJk - PRAHA
Snídaně. Volno na koupání. Transfer na letiště,
odlet z Kralendijku do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY
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leteckou přepravu Praha – Kralendijk – Praha (s přestupy)
letištní taxy 
7x nocleh se snídaní v hotelu
transfery letiště - hotel - letiště
asistenci partnerské cestovní kanceláře

Cena obsahuje

fakultativní výlety

Cena neobsahuje







 







POPIS: příjemný hotel s 68 pokoji, který leží cca 3 km od Kralendijku,
hlavního města Bonaire, se skládá z vilek, v jejichž těsné blízkosti je bazén.
VYbAVENÍ: hotel má k dispozici 2 restaurace, bar, bazén, obchod se su-
venýry, konferenční místnost, půjčovnu potápěčských potřeb. 
PLáž: hotel je postaven na korálovém útesu s menší písečnou pláží. 
ZábAVA A SPORT: hosté hotelu mohou využít četných potápěčských aktivit,
které hotel nabízí.
STRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu, večeře střídavě bufet (BBQ) nebo a la
carte. 
VYbAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, TV, telefon. Na pokoji lze
ubytovat maximálně 2 dospělé osoby + 1 dítě nebo 3 dospělé osoby.

Hotel Captain Don’s Habitat  
BONAIRE

HHH

POPIS: hotel leží na západním pobřeží Bonaire, uprostřed tropické
zahrady, cca 15 minut chůze od centra Kralendijku, hlavního města
Bonaire. 
VYbAVENÍ: hotel má k dispozici hlavní bufetovou restauraci, menší restau-
raci a la carte (za příplatek), 2 bary, bazén s terasou na slunění (lehátka a
slunečníky k dispozici bez poplatku), konferenční místnost, dětský klub (4-
12 let), obchod se suvenýry a potápěčskými potřebami. Internet - wifi
(zdarma). 
PLáž: přímo u hotelu najdete menší písečnou pláž (lehátka na pláži a
plážové ručníky zdarma).
ZábAVA A SPORT: All inclusive zahrnuje: bezmotorové vodní sporty
(plachtění, kajak, šnorchlování), plážový volejbal, tenis, stolní tenis, fitness,
jóga, animační programy, večerní zábavné programy. Za poplatek masáže,
salon krásy. Potápěčský balíček (za příplatek) zahrnuje neomezené
potápění u pobřeží + 1 ponor denně z lodi.
STRAVOVáNÍ: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou
bufetu v hlavní restauraci, snacky a neomezená konzumace nealkoholick-
ých a místních alkoholických nápojů.
VYbAVENÍ POkOJů: koupelna s WC, fén, klimatizace, telefon, TV, trezor (za
poplatek), minilednička, kávovar, balkon nebo terasa. 
Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby + 2 děti nebo 3 dospělé
osoby.

Hotel Plaza Resort
BONAIRE

HHHH
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leteckou přepravu Praha – Kralendijk – Praha (s přestupy)
letištní taxy 
7x nocleh se snídaní v hotelu
transfery letiště - hotel - letiště
asistenci partnerské cestovní kanceláře



AMERIKA /BElIZE

BElIZE

9 dní / 7 nocí EXO–611

29.990,– Kčod

VSTUPNÍ fORmALITY: bezvízový styk jak pro občany ČR tak pro občany SR při turistických
pobytech, nepřesahujících 30 dní. Platnost pasu musí být minimálně půl roku po návratu z Belize.
OčkOVáNÍ A LékAŘ: povinná nejsou žádná očkování, při cestování se hodí ovšem očkování proti
žloutence typu A, nejlepší je vakcína Havrix, účinná po dobu 1 roku, pokud během tohoto roku
dojde k přeočkování druhou dávkou, tak pak platí 10 let (cena za dávku je zhruba 1500 Kč). Typ
B se přenáší pouze krevní cestou, lze proti němu též očkovat (3 dávky – ochrana doživotní či kom-
binovaná vakcína s žloutenkou A), pro typy C, D a E, přenášené též pouze krevní cestou, bohužel
neexistuje dosud účinná očkovací látka. 
čASOVÝ POSUN: minus 7 hodin oproti SEČ
ÚŘEDNÍ JAZYk: oficiálním jazykem je angličtina, nejrozšířenějším jazykem je však výrazný dialekt
angličtiny – kreolština (kriol), jenž má statut samostatného jazyka a Angličanovi z Oxfordu může
být někdy srozumitelný těžko. Na severu převažuje španělština. Hovoří se též domorodými jazyky
- nejvíce garifuna a mayština.

STRAVOVáNÍ: Belize nemá nějakou specifickou kuchyni a jedná se o směs vlivů britských, karib-
ských, mexických a amerických. Základem je rýže a fazole, z mas se používájí běžná masa, hojně
kořeněná a v kokosovém mléce.
měNA: Belizský dolar, který se dělí na 100 centů. Mince obíhají v hodnotách 1, 5, 10, 25 a 50
centů a 1 dolaru, bankovky existují v hodnotách 2, 5, 10, 20, 50 a 100 dolarů. Hodnota belizského
dolaru byla dlouho kotována k hodnotě amerického dolaru v kurzu 2 BZ$ = 1 US$. Ceny se značí
symbolem dolaru před číslem a zkratkou BEZ za číslem, tudíž: $ 50 BEZ na rozdíl od $ 50 US.
Platby v amerických dolarech jsou přijímány běžně. Bankomaty často nepřijímajíí zahraniční
platební karty.
ELEkTŘINA: elektřina je dodávána obvykle o napětí 110 V a frekvenci 60 Hz, místy je též napětí
220 V. Zástrčky jsou na 3 kolíky.
NákUPY A SUVENÝRY: mimo běžná řemesla jsou oblíbeným suvenýrem různé výrobky pralesní
medicíny – řetězec farem IxChel.

je ideálním cílem pro ty, kteří si chtějí prohlédnout zemi s neporušeným životním prostředím a krásnými ko-
rálovými útesy vhodnými k potápění a mayskými památkami. Součástí Belize je také několik ostrovů, které
jsou ideálním místem pro plachtění. Poblíž jednoho z ostrovů se nachází mořská hlubina zvaná Deep Hole,
která je považována za potápěčský ráj.

Důležité informace

BELIZE

PRAHA - cANcÚN
Odlet z Prahy. Přílet do Cancú nu. Transfer do ho-
telu, ubytování, nocleh.

cANcÚN - bELIZE
Odjezd na letiště Corozal v Belize, od let do San
Pedra na ostrově Ambergris Caye. Tento os trov,
ležící na ko r álo vém útesu, je hlavní turistickou
atrak   cí Belize. Transfer do hotelu, ubytování. 

PObYT NA OSTROVě AmbERGRIS cAYE
Snídaně. Pobyt u moře či výlety po ostrově. Os-
trov Ambergris Caye na bízí výborné podmínky
pro šnorchlo vání a potápění. Dopo ručujeme fa-
kultativní výlety: mayské ruiny Altun Ha, město La-
manai, Xunan tunich.

bELIZE - cANcÚN
Snídaně. Odlet do Corozal a odtud transfer na le-
tiště v Cancúnu, odlet do Prahy. 

PŘÍLET DO PRAHY

1

2

3 - 7

8

8

leteckou přepravu Praha - Cancún - Praha (s přestupy)
letištní taxy 
místní leteckou přepravu Corozal - San Pedro - Corozal
6 nocí se snídaní či s All Incl. v Belize
1 noc se snídaní či s All Incl. v Cancúnu
transfery letiště - hotel - letiště
asistenci partnerské CK

Cena obsahuje

fakultativní výlety
odjezdový poplatek z Belize (20,- USD)

Cena neobsahuje



 



 













POPIS: tento velmi příjemný hotel leží uprostřed tropické zahrady, přímo u
Karibského moře, na ostrově Ambergris Caye, poblíž města San Pedro. Podél
celého pobřeží Belize se táhne Barrier Reef, který je druhým největším ko-
rálovým útesem na světě, což vytváří jedinečné podmínky k potápění.
VYbAVENÍ: hotel nabízí bazén, restauraci, bar, obchod se suvenýry, konfer-
enční místnost, obchod s potápěčskými potřebami, půjčovnu kol.
PLáž: nachází se přímo u moře. 
ZábAVA A SPORT: za poplatek: masáže, pronájem jízdních kol. 
STRAVOVáNÍ: bez stravování. 
VYbAVENÍ POkOJů: koupelna s WC, klimatizace, stropní ventilátor, sat. TV,
telefon, trezor. Za poplatek možnost pronájmu ledničky. Na pokoji lze ubyto-
vat maximálně 2 dospělé osoby + 1 dítě nebo 3 dospělé osoby. 

Sunbreeze
AMBERGRIS CAYE

HHH

POPIS: luxusní hotel leží uprostřed tropické zahrady, přímo u Karibského
moře, na ostrově Ambergris Caye, cca 2500 metrů od města San Pedro. 
VYbAVENÍ: hotel nabízí bazén, restauraci, bar, obchod se suvenýry, ob-
chod s  potápěčskými potřebami. Za poplatek: internet a možnost hlídání
dětí. 
PLáž: písečná pláž přímo u hotelu. 
ZábAVA A SPORT: plážový volejbal, za poplatek: masáže, potápění, ry-
baření. 
STRAVOVáNÍ: rozšířená kontinentální snídaně formou bufetu. 
VYbAVENÍ POkOJů: koupelna s  WC a jacuzzi, klimatizace, stropní ventilá-
tor, kuchyňský kout s  ledničkou, sporákem, mikrovlnnou troubou a kávo-
varem, sat. TV, telefon. Suity mají oddělenou ložnici. Na pokoji lze ubytovat
maximálně 2 dospělé osoby + 2 děti nebo 3 dospělé osoby.

The Villas at Banyan Bay
AMBERGRIS CAYE

HHHH

POPIS: privátní resort na malém ostrůvku Cayo Espanto se nachází u ostrova
Ambergris Caye, transfer mezi ostrovy je zajištěn lodí (plavba trvá cca 7
minut). 
VYbAVENÍ: 5 premium vilek a 1 vodní bungalov. Celkový ma ximální počet
hostů na ostrůvku je 16 osob. Cena zahrnuje služby privátního komorníka. 
PLáž: každá vilka má svoji vlastní pláž. 
ZábAVA A SPORT: bezmotorové vodní sporty (kajaky, šlapadla, plachetnice).
Za poplatek masáže, golf na ostrůvku Caye Chapel, vzdáleném cca 30 min.
plavby, rybaření, potápění. 
STRAVOVáNÍ: All Inclusive zahrnuje snídaně, obědy i večeře servírované
přímo ve vilkách, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a míst-
ních alkoholických nápojů během dne (s výjimkou vína a šampaňského).
K dispozici je rozmanitá kuchyně, přizpůsobená přáním jednotlivých hostů,
problémem nejsou ani speciální dietní jídla. 
VYbAVENÍ POkOJů: každá vilka má privátní bazén, molo, pokoje mají klimati-
zaci, stropní ventilátor, sat. TV, CD přehrávač, verandu s výhledem na moře,
houpací síť. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby. 

Cayo Espanto
CAYO ESPANTO ISlAND

HHHHH

Al ESO
tip

leteckou přepravu Praha - Cancún - Praha (s přestupy)
letištní taxy 
místní leteckou přepravu Corozal - San Pedro - Corozal
6 nocí se snídaní či s All Incl. v Belize
1 noc se snídaní či s All Incl. v Cancúnu
transfery letiště - hotel - letiště
asistenci partnerské CK
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AMERIKA / BRAZÍlIE

OčkOVáNÍ A LékAŘ: pokud se zúčastníte našeho poznávacího zájezdu, který zahrnuje cestu do
amazonské oblasti, tak je pro Vás povinné očkování proti žluté zimnici, které musí být vyznačeno
ve Vašem mezinárodním očkovacím průkazu, který si nezapomeňte vzít s sebou! Dále doporu-
čujeme účastníkům tohoto poznávacího zájezdu zakoupení antimalarických tablet Lariam. Pokud
navštívíte pouze Rio de Janeiro a okolí, tak žádné speciální očkování nepotřebujete. V případě po-
třeby naleznete ve všech turistických centrech dostatek kvalitních lékařských zařízení. Nezapo-
meňte si vzít léky, které běžně užíváte při zvýšené teplotě, bolestech hlavy a střevních potížích. 
JAZYk: úředním jazykem je portugalština, v turistických oblastech se lze domluvit anglicky a špa-
nělsky. 
NáPOJE A STRAVA: vodu kupujte v plastikových nebo skleněných lahvích, nedoporučuje se pít
vodu z kohoutku! Brazilským národním nápojem je caipirinha, kořalka z cukrové třtiny. Národním
jídlem je feijoada, což je maso s fazolemi. Další oblíbenou specialitou je churrasco (masová jehla).
Za pevnou sazbu můžete sníst masa, kolik je Vám libo. Číšníci obcházejí sto ly a z obřích jehel se-

rvírují výborně připravené kousky masa. 
měNA A SměNáRNY: místní měnou je real (BRL), který se dělí na 100 centavos. V oběhu jsou ban-
kovky v hodnotách 1, 5, 10, 50 a 100 realů. Ve všech turistických centrech se nachází mnoho smě-
náren. V Brazílii jsou akceptovány prakticky všechny druhy platebních karet. Doporučujeme mít s
sebou USD pro výměnu. 
DOPRAVA: v Brazílii je hustá a spolehlivá autobusová síť, což platí jak pro místní autobusové linky
ve velkoměstech, tak pro dálkové spoje po celé Brazílii. Možnost pronájmu automobilů v cenách
od 80,- realů na den. 
NákUPY: mezi nejoriginálnější brazilské suvenýry patří vypreparované dravé ryby piranhas, fi-
gurky karnevalových tanečnic, dřevěné podobizny Krista Vykupitele, ametysty, acháty, pestroba-
revná trička, brazilský národní fotbalový dres, kořalky caipirinha a cachaca a lahodný kokosový
likér s názvem Baianinha. 

BRAZÍlIE - perla Jižní Ameriky zaujímá podle rozlohy ve světovém pořadí 5. místo a podle počtu oby-
vatel 6. místo. Brazílie sousedí s většinou jihoamerických zemí a je omývána Atlantským oceánem. Nej-
krásnější město na světě, Rio de Janeiro, se vyznačuje všemi vlastnostmi ráje. Obklopují ho hory,
nádherné zálivy a ostrůvky. Při návštěvě Rio de Janeira snadno uvěříte slovům, že Bůh tvořil svět sedm
dní a dva z nich věnoval Riu. Tak vysvětlují Brazilci překrásnou polohu a nádheru svého města. Pro oby-
vatele této ohromné země je typická tole rance a velkorysost. Je to přátelská země a návštěvník pocítí
již při prvním kontaktu s Brazílií připravenost lidí poradit, pomoci 
a přiblížit místní způsob života. 

Důležité informace

BRAZÍLIE

RIO DE JANEIRO

10 dní / 7 nocí EXO–625

41.990,– Kčod

ODLET Z PRAHY
Odlet z letiště Praha - Ruzyně. 

PŘÍLET DO RIO DE JANEIRA
Přílet do Rio de Janeira. Transfer do hotelu dle 
Vašeho výběru, ubytování.

PObYT V RIO DE JANEIRU
Snídaně, volný čas na koupání a opalování. Rio de
Janeiro je pova žováno za jedno z nejkrásnějších a
nejúchvatnějších měst světa. Je zná mé svou širo-
kou promenádou přímo u nádherné pláže Copa-
caba na, so chou Krista na vrcholu hory Corco va do
a především svým každoroč ním karneva lem 
v rytmu samby. Na bí zí se zde široká škála fakulta-
tivních výletů. Večer si můžete vybrat z nepřeber-
né ho množství restaurací i vy užít výborné
nákupní možnos ti v nákupních centrech i trzích.

RIO DE JANEIRO - PRAHA
Snídaně. Odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY

1

2

10

9

83 -

leteckou přepravu Praha - Rio de Janeiro - Praha (s přestupy)
letištní taxy 
7x nocleh se snídaní v hotelu
transfery letiště - hotel - letiště
asistenci partnerské CK

Cena obsahuje

fakultativní výlety

Cena neobsahuje
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RIO DE JANEIRO – BúZIOS RIO DE JANEIRO – ANGRA RIO DE JANEIRO – IGUACú

RIO DE JANEIRO
Stejný program jako EXO - 625.

RIO DE JANEIRO - ANGRA DOS REIS 
Snídaně. Tříhodinový transfer do Mangaratiby na
pobřeží, ubytování, nocleh.

ANGRA DOS REIS
Snídaně. Volno k po bytu na plážích a fakultativ-
ním výle tům. Možnost indivi duál ních výletů, za-
půjčení horského ko la nebo automobi lu. Hotel
Portobello nabízí kompletní sportovní vyžití
včetně safariparku. Kromě místních akti vit, jako
jsou pro cházky k vodopá dům, rybaření na širém
moři a plá žové hry doporučuje me též fakultativní
výlet do Parati, romantického kolo niál ního měs-
tečka u mořského pobře ží, přes nějž šel kdysi ve-
škerý obchod se zlatem z bohatých nale zišť v
Minas Gerais. Měs teč ko si ucho valo koloniální ar-
chitekturu z 18. století a dnes přitahuje přede-
vším umělce a milovníky historické atmosféry.  

ANGRA DOS REIS - RIO DE JANEIRO
Snídaně. Odpoledne transfer na letiště v Rio de
Janeiru a odlet s mezipřistáními do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY

5

9

10

86 -

41 - 1

2

3

RIO DE JANEIRO - fOZ DO IGUAcU
Transfer z hotelu na letiště. Odlet z Rio de Janeira.
Přílet do Foz do Igua cu, transfer do zvoleného ho-
te lu, ubytování. Nocleh ve Foz do Iguacu.

fOZ DO IGUAcU
Snídaně. Fakultativní prohlídka vodopádů Iguacu
z brazilské i argentinské strany. Nocleh ve Foz do
Iguacu.

fOZ DO IGUAcU - RIO DE JANEIRO
Snídaně. Dopoledne možnost fakultativní náv-
štěvy paraguayského města Ciu dad del Este s tr-
žištěm či přehrady Itaipú. Transfer z hotelu ve Foz
do Iguacu na letiště. Od let z Foz do Iguacu do Rio
de Janeira. Přílet do Rio de Janeira, transfer do ho-
telu.

Orientační ceny fakultativních výletů: 

VODOPÁDY Z BRAZÍLIE . . . . . . . 90,- USD
VODOPÁDY Z ARGENTINY . . . . . . . 120,- USD
CIUDAD DEL ESTE . . . . . . . . . . . 80,- USD
PŘEHRADA ITAIPÚ . . . . . . . . . . . 80,- USD

9 dní / 7 nocí EXO–633

47.990,– Kčod

9 dní / 7 nocí EXO–621

69.990,– Kčod

3 dny / 2 noci EXO–628

11.990,– Kčod

ODLET Z PRAHY
Odlet z letiště Praha - Ruzyně. 

PŘÍLET DO RIO DE JANEIRA
Přílet do Rio de Janeira. Transfer do hotelu dle Va-
šeho výběru, ubytování.

RIO DE JANEIRO
Snídaně. Pobyt v Rio de Janeiru. Volný čas na kou-
pání, opalování, procházky či fakultativní výlety. 

RIO DE JANEIRO - bÚZIOS 
Snídaně. Zhruba tříhodinový transfer do Búziosu,
ubytování, nocleh.

bÚZIOS
Snídaně. Pobyt v letovisku, volno k pobytu na plá-
žích, vodním sportům a fakultativním výletům.
Možnost individuálních výletů do blízkých ekolo-
 gických rezervací, zapůjčení horského kola nebo
automobilu. 

bÚZIOS - RIO DE JANEIRO
Snídaně. Odpoledne transfer na letiště v Rio de
Janeiru a odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY

1

2

5

9

10

43 -

86 -

program EXO 633 a 621
leteckou přepravu Praha - Rio de Janeiro - Praha (s přestupy) 
letištní taxy  
7x nocleh se snídaní v hotelu
transfery letiště - hotel - letiště
asistenci partnerské CK
programy EXO 628
leteckou přepravu Rio de Janeiro - Foz do Iguacu - Rio de Janeiro 
letištní taxy  
2x nocleh se snídaní v hotelu 3* ve Foz do Iguacu
autobusové transfery
služby česky mluvícího průvodce (min. 16 osob)
vstupné a prohlídky dle programu

Cena obsahuje

fakultativní výlety

Cena neobsahuje







 

















SAmbA
Samba show (s večeří) Po večeři v chur-
rascarii následuje výpravná Samba Show.
cENA  150,- USD

LODNÍ VÝLET
Celodenní výlet na ostrůvky Ilha do Ber-
nardo s bohatým obědem a koupáním
na nádherných plážích.
cENA  140,- USD

PETRÓPOLIS
Polodenní výlet do Petrópolisu s prohlíd-
kou Císařského muzea
cENA  110,- USD

PŘÍRODNÍ PARkY
Odpolední výlet džípy do Parque da Ci-
dade a NP Tijuca s vodopádem a výhle-
dem na Cukrovou homoli.
cENA  120,- USD

Fakultativní výlety 

RIO DE JANEIRO
Celodenní okruh po Rio de Janeiru s návště-
vou Corco va da a Cukrové homole (s obědem)
cENA  140,- USD

fOTbALna Maracaná
Hlavní zápasy v neděli v 17.00 hod. Auto-
busy odjíždějí od hotelů již ve 14.30 hod. 
cENA  90,- USD

leteckou přepravu Praha - Rio de Janeiro - Praha (s přestupy)
letištní taxy 
7x nocleh se snídaní v hotelu
transfery letiště - hotel - letiště
asistenci partnerské CK



POPIS: oblíbený hotel se nachází na velmi atraktivním místě, jeden blok od
slavné pláže Copacabana. V okolí hotelu je mnoho butiků, obchodů, restau-
rací, nočních klubů, atd. V hotelu je 88 pokojů v 16 patrech.
VYbAVENÍ: restaurace s barem, venkovní bazén, 
konferenční místnost.
PLáž: písečná, jeden blok od hotelu.
ZábAVA A SPORT: fitness centrum, vodní sporty na pláži.
STRAVOVáNÍ: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci.
VYbAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, TV, telefon, rádio, trezor,
minibar. 
Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

Hotel Copa Sul
RIO DE JANEIRO

HHH

POPIS: oblíbený hotel se nachází na velmi atraktivním místě, 300 metrů od
slavné pláže Copacabana. V okolí hotelu je mnoho butiků, obchodů,
restaurací, nočních klubů, atd.  Hoteloví hosté mají k dispozici 147 pokojů.
VYbAVENÍ: restaurace s barem, konferenční místnost.
PLáž: písečná.
ZábAVA A SPORT: fitness centrum, vodní sporty na pláži.
STRAVOVáNÍ: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci.
VYbAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, TV, telefon, rádio, trezor,
minibar. 
Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

Hotel Windsor Copa
RIO DE JANEIRO

HHH

POPIS: hotel, který byl zrekonstruován v roce 2005, se nachází na velmi
atraktivním místě, jeden blok od slavné pláže Copacabana. V okolí hotelu je
mnoho obchodů, restaurací, barů, nočních klubů, atd. Hotel nabízí 116
pokojů, je vzdálen cca 30 km od letiště.
VYbAVENÍ: restaurace s barem, venkovní bazén, 
konferenční místnost, prádelna.
PLáž: písečná, jeden blok od hotelu.
ZábAVA A SPORT: fitness centrum, vodní sporty na pláži.
STRAVOVáNÍ: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci.
VYbAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, TV, telefon, rádio, trezor,
minibar. 
Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

Hotel Windsor Martinique
RIO DE JANEIRO

HHH

ESO
tip

ESO
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POPIS: oblíbený hotel s nádherným výhledem na „Cukrovou homoli“, Corcov-
ado a pláž Copacabanu nabízí vynikající služby a slibuje příjemnou dovole-
nou. Hotel má 117 pokojů.
VYbAVENÍ: restaurace s mezinárodní kuchyní, bar s živou hudbou, bazén,
hotel poskytuje plážová lehátka, slunečníky a osušky. 
PLáž: písečná pláž přímo před hotelem, oddělená od hotelu promenádou
Copacabany.
ZábAVA A SPORT: bazén na terase hotelu, masáže, dvě sauny, fitness, vodní
sporty na pláži (za poplatek).
STRAVOVáNÍ: snídaně formou bohatého bufetu, možnost obědů a večeří ala
carte v hotelové restauraci.
VYbAVENÍ POkOJů: Koupelna s WC, klimatizace, LCD TV, minibar, CD a DVD
přehrávač, balkon a bezplatné Wi-Fi připojení.

Hotel Porto Bay Rio International  
RIO DE JANEIRO

HHHH

POPIS: luxusní výškový 30ti patrový hotel o 560 pokojích leží na pláži Co-
pacabana přímo u nábřežní promenády.
VYbAVENÍ:  4 restaurace, 3 bary, salón krásy, konferenční místnost, klenot-
nictví, obchod se suvenýry, půjčovna vozidel, pokojový servis.
PLáž: písečná, přímo před hotelem, oddělena od hotelu nábřežní
promenádou Copacabany.
ZábAVA A SPORT: na střeše hotelu se nachází bazén, sauna, masérna.
STRAVOVáNÍ: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci. 
VYbAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, lednička, minibar, TV,
rádio, telefon, trezor, fén, balkón. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 do-
spělé + 1 dítě.

Hotel Rio Othon Palace
RIO DE JANEIRO

HHHHH

POPIS: mondénní luxusní hotel je nejprominent nějším hotelem v Rio de
Janeiru. Řady králů, šejků, filmových hvězd a jiných celebrit okusily pohostin-
nost paláce na Copacabaně a vrací se sem opakovaně. Hotel má 226 pokojů.
VYbAVENÍ:  mezinárodní restaurace, vyhlášená italská restaurace, pokojový
servis po celých 24 hodin, salón krásy, konferenční centrum.
PLáž: písečná, oddělena od hotelu nábřežní promenádou Copacabany.
ZábAVA A SPORT: bazén, tenisový kurt, fitness, sauna.
STRAVOVáNÍ: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci. 
VYbAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, TV s videopřehrávačem,
telefon s datovou přípojkou, lednička s minibarem, trezor, fén na vlasy. Na
pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

Belmond Copacabana Palace
RIO DE JANEIRO

HHHHH

ESO
tip
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POPIS: příjemná prostší pousada s rodinnou atmosférou leží zhruba 250
metrů od nábřeží Armacao de Búzios a je tvořena třemi budovami s 26
pokoji.
VYbAVENÍ: restaurace, bar, herní salón, půjčovna vozidel, pokojový servis.
PLáž: písečná, zhruba 500 metrů od hotelu.
ZábAVA A SPORT: bazén.
STRAVOVáNÍ: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci.
VYbAVENÍ POkOJů: klimatizace, stropní ventilátor, koupelna s WC, TV, led-
nička s minibarem, telefon, trezor, balkón. Na pokoji lze ubytovat maximálně
2 dospělé + 1 dítě.

Pousada Mon Amour
BúZIOS

HHH

POPIS: příjemná prostší pousada s rodinnou atmosférou leží zhruba 60
metrů od pláže v blízkosti nábřežní promenády a centra Búziosu.
VYbAVENÍ:  restaurace s barem.
PLáž: písečná, zhruba 60 metrů od hotelu.
ZábAVA A SPORT: malý bazén se sluneční terasou. 
STRAVOVáNÍ: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci. 
VYbAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, TV, lednička, trezor. Na
pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

Pousada Barla Inn
BúZIOS

HHH

POPIS: oblíbená pousada s rodinnou atmosférou leží zhruba 300 metrů od
pláže Armacao, nedaleko populární ulice Pedras. Do centra města je to cca 5
minut chůze.
VYbAVENÍ: restaurace, bar.
PLáž: písečná, 300 m od hotelu.
ZábAVA A SPORT: bazén, na pláži možnost zapůjčení windsurfů.
STRAVOVáNÍ: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci.
VYbAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, TV, telefon, rádio, trezor,
minibar. 
Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

Pousada Armacao dos Búzios
HHH



POPIS: moderní luxusní hotel leží ve svahu zhruba 150 metrů od pláže Joao
Fernandes. Jednotlivé pavilóny ve svahu jsou propojeny panoramatickou
pozemní 
lanovkou. Hotel má 64 pokojů.
VYbAVENÍ: restaurace, bar, pokojový servis, pozemní lanovka, internet pro
hosty zdarma, kyvadlová noční doprava do centra.
PLáž: písečná, zhruba 150 metrů od hotelu.
ZábAVA A SPORT: bazén, sauna, fitness centrum, herní salón.
STRAVOVáNÍ: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci. 
VYbAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC a fénem, TV, lednička s mini-
barem, telefon, balkón s nepřímým výhledem na moře či bazén. Na pokoji lze
ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

Hotel Rio Búzios Beach 
BúZIOS

HHHH

POPIS: velmi kvalitní hotel leží nad pláží Joao Fernandes zhruba 100 metrů
od pláže. Speciálním rysem hotelu je panoramatický výtah s hezkým výhle-
dem na zátoku.
VYbAVENÍ: restaurace.
PLáž: písečná, zhruba 50 metrů od hotelu.
ZábAVA A SPORT: bazén, sauna.
STRAVOVáNÍ: ubytování s polopenzí, snídaně v hotelové restauraci, večeře
v hotelu či v blízké restauraci.
VYbAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, TV, lednička s minibarem,
trezor, telefon a balkón. Většina pokojů má výhled na moře. Na pokoji lze
ubytovat maximálně 2 
dospělé + 1 dítě.

Hotel Coronado Beach
BúZIOS

HHHH

POPIS: luxusní hotel středomořského stylu je citlivě zasazen do nádherného
místa - pahorku mezi dvěma nejhezčími plážičkami Búziosu Joao Fernandes a
Joao Fernandinho. Vzdálenost od nábřežní promenády v centru Búziosu je
zhruba 1 km.
VYbAVENÍ: vyhlášená italská restaurace, která ovšem nabízí i brazilské a
mezinárodní speciality, bar, plně vybavené konferenční centrum.
PLáž: písečná, přímo pod hotelem.
ZábAVA A SPORT: bazén, sauna, dětské hřiště a sál se stolními hrami.
STRAVOVáNÍ: ubytování s polopenzí.
VYbAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, TV, lednička s minibarem,
trezor, telefon a balkón. Většina pokojů má výhled na jednu z pláží. Na pokoji
lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

Hotel Colonna Park
BúZIOS

HHHH
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POPIS: luxusní hotel v polynéském stylu se 144 pokoji leží přímo na pláži u
osady Mangaratiba 100 km západně od Rio de Janeira.
VYbAVENÍ: 3 restaurace, 2 bary, konferenční centrum, pokojový servis,
vlastní přistávací dráha pro sportovní letadla.
PLáž: písečná, přímo před hotelem.
ZábAVA A SPORT: bazén, sauna, fitness centrum, 4 tenisové kurty, 2 vole-
jbalové hřiště, půjčovna horských kol, stolní tenis, biliár, herní salón, běžecké
stezky, 
sportovní rybaření, vodní sporty na pláži, africké safari s 50 druhy zvířat.
STRAVOVáNÍ: snídaně, možnost stravování 
a la carte v hotelové restauraci. 
VYbAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna 
s WC, TV, lednička s minibarem, telefon, balkón. Na pokoji lze ubytovat maxi-
málně 2 dospělé + 1 dítě.

Hotel Portobello Resort
MANGARATIBA

HHHHH

POPIS: hotel s výhodnou polohou nedaleko centra Foz do Iguacu a s nádh-
erným panoramatickým výhledem.
VYbAVENÍ: restaurace, kavárna, bar u bazénu, bezdrátové připojení k in-
ternetu.
ZábAVA A SPORT: venkovní bazén, bazén pro děti, sauna 
a fitness.
STRAVOVáNÍ: snídaně formou bohatého bufetu, možnost stravování ala
carte v hotelové restauraci.
VYbAVENÍ POkOJů: koupelna s WC, fén, kabelová LCD televize, minibar,
trezor.

Hotel Slaviero Suites
FOZ DO IGUACU

HHHH
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POPIS: moderní pohodlný hotel se 158 pokoji se nachází v centru  Foz do
Iguacu zhruba 20 km od vodopádů.  
VYbAVENÍ: příjemná restaurace s bohatým výběrem brazilské, argentinské a
mezinárodní kuchyně, bar, kavárna, konferenční centrum.
ZábAVA A SPORT: bazén se sluneční terasou, fitness centrum, sauna, herní
salón, volejbalové hřiště.
STRAVOVáNÍ: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci. 
VYbAVENÍ POkOJů: nastavitelná klimatizace, koupelna s WC, TV, telefon, led-
nička s minibarem. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

Hotel Recanto Cataratas 
Thermas, Resort & Convention
FOZ DO IGUACU

HHHH

POPIS: luxusní mondénní hotel v koloniálním stylu s 200 pokoji nepo-
strádá svůj osobitý šarm. Leží těsně u brazilské strany vodopádů v bujné
tropické zeleni s výhledem na vodopády.
VYbAVENÍ: luxusní restaurace, bar se živou hudbou, grilovací terasa, kon-
ferenční středisko.
ZábAVA A SPORT: bazén s dětským brouzdalištěm, volejbalový a tenisový
kurt, fotbalové hřiště.
STRAVOVáNÍ: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci. 
VYbAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC a fénem, TV, telefon, led-
nička s minibarem, trezor. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1
dítě.

Belmond Hotel das Cataratas
FOZ DO IGUACU

HHHHH



AMERIKA /VENEZUElA

VENEZUElA

9 dní / 7 nocí EXO–655

53.990,– Kčod

VSTUPNÍ fORmALITY: občané České republiky nepotřebují ke vstupu do Venezuely vízum. Náv-
štěvníci musí mít platný cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po předpokládaném návratu
z Venezuely. Po příletu se vyplňují registrační karty. 
OčkOVáNÍ A LékAŘ: očkování se pro cestu do Venezuely nevyžaduje.  Vezměte si s sebou léky,
které běžně užíváte při zvýšené teplotě, bolestech hlavy a střevních potížích.
JAZYk: úředním jazykem je španělština.
čASOVÝ POSUN: časový posun proti České republice je - 5,5 hodiny, v době letního evropského
času je - 6,5 hodiny.
NáPOJE A STRAVA: espresso je ve Venezuele silné a dobré, mnoho druhů ovocných džusů je
k dostání v restauracích. Nejoblíbenějším alkoholickým nápojem je pivo. Venezuelané milují stra-

vování venku, je zde mnoho restaurací, jídlo je velmi chutné. Oblíbenými jídly jsou pollo en bra-
sas (roštěné kuře), arepa (pečená kukuřičná palačinka), muchcho (opékané hovězí), empaňadas
(omelety) a venezuelské národní jídlo pabellón (hlavní chod se skládá z nakrájeného hovězího,
rýže, fazolí a smaženého banánu). Ve Venezuele se samozřejmě hojně konzumují ryby, mořští
měkkýši a korýši v tradičních známých úpravách.
měNA A SměNáRNY: místní měnou je venezuelský bolívar (Bs), který se dělí na 100 centimů.
Kurs je cca 1,- USD = 740 Bs. Venezuelský bolívar není volně směnitelný. Můžete ho vyměňovat
jenom „jedno směrně“, zato však v poměrně výhodném kurzu. Největší zájem je o americké do-
lary. Bolívary, které neutratíte, můžete použít již jen jako suvenýr.

Mezi největší venezuelské atrakce patří kilometry dlouhé, písečné pláže Karibiku, zasněžené vrcholky And,
nejvyšší vodopád na světě Salto Angel, tropické deštné pralesy, řeka Orinoko, původní indiánské vesnice a
metropole Caracas. Na ostrově Margarita najdete překrásné pláže s křišťálově průzračným modrým mořem.
Margarita znamená v antické řečtině „Perla“, ostrov tak byl pojmenován díky své kráse, bohatství a nádheře
zdejších perel.

Důležité informace

VENEZUELA

PRAHA - cARAcAS - PORLAmAR (ostrov Margarita)
Odlet z Prahy na Margaritu přes Caracas. Přílet do
Porlamaru, transfer do hotelu, ubytování.

PObYT NA OSTROVě mARGARITA
Snídaně. Volno na koupání, opalování, vodní
sporty. Možnost využít široké nabídky fakultativ-
ních výletů. 

PORLAmAR - cARAcAS - PRAHA
Snídaně.  Transfer na le tiště, odlet z Porlamaru
přes Caracas do Prahy. 

PŘÍLET DO PRAHY

1

8

9

72 -

leteckou přepravu Praha – Porlamar – Praha (s přestupy)
letištní taxy 
7x nocleh se snídaní nebo s All Inclusive dle zvoleného hotelu
transfery letiště - hotel - letiště

Cena obsahuje

fakultativní výlety
turistickou odletovou taxu (30,- USD)

Cena neobsahuje







 







leteckou přepravu Praha – Porlamar – Praha (s přestupy)
letištní taxy 
7x nocleh se snídaní nebo s All Inclusive dle zvoleného hotelu
transfery letiště - hotel - letiště

POPIS: příjemný, jednoduchý dvoupatrový hotel s 38 pokoji se nachází na vý-
chodním pobřeží ostrova Isla Margarita, 30 min jízdy od letiště v Porlamaru,
je postaven v typickém venezuelském koloniálním stylu.
VYbAVENÍ: restaurace, několik barů, venkovní bazén, tropické zahrady. 
PLáž: 5 km dlouhá pláž Playa El Agua s jemným pískem a palmami vzdálená
200 m od hotelu; lehátka a slunečníky zdarma.
ZábAVA A SPORT: vodní sporty na pláži, golf (18-ti jamkové golfové hřiště
vzdálené 5 minut od hotelu).
STRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu, večeře za příplatek, možnost stravo-
vání a la carte v hotelové restauraci.
VYbAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, fén, TV, telefon, minibar, tre-
zor; pokoje v 1. a 2. poschodí mají svůj balkon s výhledem na moře. Na pokoji
lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

Hotel Costa linda 
OSTROV MARGARITA

HHH

POPIS: hezký hotel se 72 pokoji se nachází na severovýchodním pobřeží
ostrova Isla Margarita, vzdálenost 40 min. jízdy od letiště Porlamar a 30
min. jízdy z centra města Porlamar.
VYbAVENÍ: 2 restaurace, několik barů, venkovní bazén, dětský klub, 24
hodinový servis, půjčovna automobilů.
PLáž: nejhezčí pláž ostrova Playa El Agua s jemným bílým pískem, zdarma
lehátka a slunečníky na pláži i u bazénu.
ZábAVA A SPORT: bohatý program All Inclusive zahrnuje sportovní aktivity
a noční zábavu; diskotéka, vodní sporty na pláži, potápěčské centrum.
STRAVOVáNÍ: All Inclusive - bufetové snídaně, obědy, večeře, celodenní
občerstvení, nealko nápoje; nezahrnuje alkoholické nápoje!!
VYbAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, fén, TV, minibar, trezor.
Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

Hotel Flamenco Villas
OSTROV MARGARITA

HHHH

POPIS: nejluxusnější čtyřpatrový resort na Margaritě s 312 pokoji se nachází
40 minut jízdy od letiště.
VYbAVENÍ: několik restaurací a barů, 2 venkovní bazény, dětský klub, fitness
centrum, lázně, masáže, vířivka, salon krásy, kosmetické a kadeřnické služby,
konferenční centrum.
PLáž: Playa Puerto Cruz s jemným pískem.
ZábAVA A SPORT: 3 tenisové kurty, vodní sporty (windsur fing, potápění,
plachtění), golfové centrum (18ti jamkové golfové hřiště), aerobik, volejbal,
basketbal, animační programy v rámci programu All Inclusive.
STRAVOVáNÍ: All Inclusive - bufetové snídaně, obědy, večeře, celodenní ob-
čerstvení, nealko nápoje; nezahrnuje alkoholické nápoje!!
VYbAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, fén, TV, rádio, minibar, tre-
zor. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

Hotel Hesperia
OSTROV MARGARITA

HHHHH
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AMERIKA /KOSTARIKA

KOSTARIKA

9 dní / 7 nocí EXO–677

51.990,– Kčod

VSTUPNÍ fORmALITY: občané České republiky nepotřebují ke vstupu do Kostariky vízum.
Návštěvníci musí mít platný cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po předpokládaném
návratu z Kostariky. Po příletu se vyplňují registrační karty. 
OčkOVáNÍ A LékAŘ: očkování se pro cestu do Kostariky nevyžaduje.  Vezměte si s sebou léky,
které běžně užíváte při zvýšené teplotě, bolestech hlavy a střevních potížích.
JAZYk: úředním jazykem je španělština.
čASOVÝ POSUN: časový posun proti České republice je - 7 hodin, v době letního evropského
času je - 8 hodin.

NáPOJE A STRAVA: kvalitní restaurace jsou soustředěny především v San José, ve větších
městech a v turistických oblastech. Restaurace nabízejí širokou škálu pokrmů a nápojů. Najdete
zde kuchyni peruánskou, asijskou, italskou, francouzskou, čínskou a jiné. Populární je také amer-
ický systém rychlého občerstvení. Většina restaurací také servíruje národní speciality.
měNA A SměNáRNY: místní měnou je colon (CRC), který se dělí na 100 centimos. Kurs je cca 1,-
USD = 400 CRC. V obchodech se většinou platí v colonech, ale můžete platit také v amerických
dolarech. Jsou zde velmi rozšířeny kreditní karty.  

Tak tuto půvabnou a sympatickou středoamerickou zemi kdysi pojme noval Kryštof Kolumbus. Kostarika je
také často nazývána Švýcarskem Střední Ameriky a jedním z posledních rájů na zemi. Naleznete zde téměř
čtyř ti sícové hory, pobřeží dvou oceánů, nedotčené tro pic ké pralesy, pláže lemované kokosovými pal ma mi,
vodopády, čin né sopky a jezera. Tato překrásná středo americká země má návštěvníkům co nabídnout. 

Důležité informace

KOSTARIKA

PRAHA - SAN JOSé 
Odlet z Prahy. Přílet do San José, transfer do ho-
telu, uby tování. Nocleh.

SAN JOSé - TAmARINDO 
Snídaně. Transfer ze San José do Tama rin da, uby-
tování, nocleh.

PObYT V TAmARINDU
Program All Inclusive. Pobyt u moře, možnost
koupání, spor to vání a výletů. 

TAmARINDO - SAN JOSé 
Snídaně. Transfer z Tamarinda do San José. Noc-
leh v San José.

SAN JOSé - PRAHA
Snídaně. Transfer z hotelu na letiště. Odlet ze San
José do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY

1

2

8

9

10

73 -

leteckou přepravu Praha – San José – Praha (s přestupy)
letištní taxy 
transfer San José – Tamarindo – San José
8x nocleh se snídaní nebo s All Inclusive dle zvoleného hotelu
transfery letiště - hotel - letiště
asistenci partnerské CK

Cena obsahuje

turistickou odletovou taxu (26,- USD)
fakultativní výlety

Cena neobsahuje







 











leteckou přepravu Praha – San José – Praha (s přestupy)
letištní taxy 
transfer San José – Tamarindo – San José
8x nocleh se snídaní nebo s All Inclusive dle zvoleného hotelu
transfery letiště - hotel - letiště
asistenci partnerské CK

POPIS: příjemný resort se snadným přístupem na pláže Tamarindo, Grande,
Avellana nebo Conchal.
VYbAVENÍ: venkovní bazén, 5 restaurací, pizzerie, bar na pláži, koktejlový bar
a kavárna, lázně.
PLáž: písčitá pláž je vzdálena 100 metrů od hotelu.
ZábAVA A SPORT: venkovní bazén, fitness centrum, tenisové kurty, golfové
hřiště a kurzy jógy (za poplatek).
STRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu.
VYbAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, TV s plochou obrazovkou,
trezor.

Tamarindo Diria 
TAMARINDO

HHHH

POPIS: okouzlující hotel se nachází na pláži Playa Potrero na malebném
pobřeží Tichého oceánu.
VYbAVENÍ: krytý a venkovní bazén s vířivkou, lázně, masáže (za poplatek),
restaurace, snack bar a bar u bazénu.
PLáž: písečná pláž přímo u hotelu.
ZábAVA A SPORT: hotel nabízí půjčovnu kol, vodní sporty na pláži (za
poplatek), golfové hřiště je asi 10 minut jízdy od hotelu.
STRAVOVáNÍ: snídaně formou bohatého bufetu.
VYbAVENÍ POkOJů: koupelna s WC, klimatizace, kabelová TV, minibar,
terasa s houpací sítí.

Bahia del Sol
TAMARINDO

HHHH

POPIS: jeden z nejhezčích a největších kostarických hotelů, 39 dvoupatro-
vých bungalovů s 308 stylovými pokoji, služby na vysoké úrovni.
VYbAVENÍ: 8 restaurací se všemi světovými kuchyněmi, 3 bary, venkovní
bazén, fitness, lázně, sauna, vířivka, tělocvična, dětský klub, hlídání dětí, 24
hodinový servis, konferenční centrum, obchodní centrum, půjčovna aut.
PLáž: s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
ZábAVA A SPORT: 4 tenisové kurty, golf (18ti jamkové golfové hřiště), vodní
sporty (potápění, plachtění, windsurfing), rybaření, disko, animační programy
v rámci All Inclusive.
STRAVOVáNÍ: All Inclusive - snídaně, obědy, večeře formou bufetu; celo-
denní občerstvení (jen nealko nápoje). 
VYbAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, fén, minibar, TV, rádio, tele-
fon, trezor, terasa; možné ubytování 2 dospělých a 2 dětí do 12 let na
přistýlce.

Westin Playa Conchal 
TAMARINDO

HHHHH
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AMERIKA / USA

VSTUPNÍ VÍZUm DO USA: 17. listopadu 2008 byla ČR a SR zahrnuta do režimu VISA WAIVER
PROGRAm. Jinými slovy: občané obou zemí nepotřebují pro cestu do USA vízum. Víza jsou na-
hrazena ELEkTRONIckÝm SYSTémEm cESTOVNÍcH AUTORIZAcÍ (ESTA). Žádost podáváte on-
line na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov (cena 14 USD, může zajistit i CK za 800,- Kč/osoba).
Podrobný manuál naleznete na adrese: www.amerika.cz. Cestující v rámci systému ESTA musejí
vlastnit bIOmETRIckÝ PAS.
OčkOVáNÍ A LékAŘ PŘI cESTě DO USA: při cestě do USA není třeba žádné očkování.
kOmUNIkAcE V USA: úředním jazykem je angličtina, v západních státech a ve státu Florida pak
i španělština.
čASOVÝ POSUN: -6 až -11 hodin vůči středoevropskému času, -7 až 
-12 hodin v období letního času.
STRAVOVáNÍ V USA: není zahrnuto v ceně žádného zájezdu do USA. Stravování je individuální starostí
každého klienta. Výdaje na stravu se pohybují mezi 25 až 35 USD na osobu a den.
USA – měNA: měnou je americký dolar, který se dělí na 100 centů. Platební karty (většinou VISA,

Master Card, American Express) jsou přijímány prakticky všude. Zda v USA funguje i Vaše karta je
nutné konzultovat s peněžným ústavem, který ji vydal. Výběr hotovosti 
z bankomatu ATM je nevýhodný.
NákUPY V USA: vše potřebné lze koupit v obchodních centrech a supermarketech. Na většině
navštívených míst je možnost zakoupit typické suvenýry jako např. pohledy, či upomínkové před-
měty.
DOPRAVA V USA: v USA převládá silniční doprava a běžný návštěvník se bez automobilu prakticky
neobejde. Pronájem vozů zajišťují světově známé společnosti s pobočkami ve všech větších měs-
tech a na letištích. Na poznávacích okruzích je doprava zajištěna mikrobusy pro menší skupiny a
autobusy pro větší skupiny. Klimatizace je samozřejmostí.
PRůVODcE A INfORmAcE O cESTOVáNÍ: v rámci pobytových zájezdů do USA není na místě
přítomen delegát. Podrobné informace o cestování v USA najdete na serveru ESO travel www.ame-
rika.cz. 

Důležité informace

USA

NEW YORK CITY

5 dní / 3 noci EXO–542

20.990,– Kčod

Odlet z Prahy1
Odlet z Prahy do New Yorku. Transfer do hotelu, volný
program.

NeW yOrK2
Během pobytu v New Yorku byste si neměli nechat ujít
plavbu na Liberty Island se světoznámou sochou Svo-
body a ostrov Ellis Island s muzeem emigrace, jenž se
stal symbolickým milníkem pro miliony přistěhovalců,
kteří zde čekali na povolení ke vstupu do Nového svě-
ta. Dále pak návštěvu jižního Manhattanu s finanční
čtvrtí Wall Street s vlivnou burzou cenných papírů, no-
vogotický kostel Trinity Church, rušnou Čínskou a Ital-
skou čtvrť, čtvrť modních trendů Soho či noblesní Tri-
BeCa. Z vyhlídkové terasy mrakodrapu Empire State
Building si v podvečer vychutnáte rozsvěcující se měs-
to.

NeW yOrK – Praha3
Volno, transfer na letiště, odlet do Prahy.

PŘÍlet dO Prahy4

1

7

8

9

leteckou přepravu a letištní taxy 
3x nocleh v hotelu dle výběru

Cena obsahuje

zpáteční transfer za poplatek: 
1.390,- Kč/os  – sdílený (s více klienty)
5.590,- Kč/os  – privátní 
7.290,- Kč/os – privátní s meet & greet (s uvítáním)
fakultativní výlety
vstupní autorizaci do USA. Žádáte na adrese:
https://esta.cbp.dhs.gov

Prodloužení
pobyt v New Yorku lze výhodně prodloužit 
o libovolný počet nocí, případně zkombinovat 
s pobytem na Floridě či kdekoli jinde v USA

Pronájem vozu
v New Yorku Vám můžeme pronajmout vůz s plným
pojištěním: od 1.590,- Kč/den či 7.190,- Kč/týden   

Cena neobsahuje

















2 -

https://esta.cbp.dhs.gov/
http://www.amerika.cz/
http://rika.cz/
https://esta.cbp.dhs.gov/
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lAS VEGASFlORIDA HAVAJSKÉ OSTROVY

Praha - MIaMI (NaPles, taMPa)1
Odlet z Prahy do Miami, případně floridského Na-
ples, Fr. Myers, Tampy či St. Petersburgu na zá-
padním pobřeží u Mexického zálivu. Po příletu
půjčení vozu nebo transfer do vybra ného hotelu.

POByt U MOŘe2
Pobyt v hotelu u moře ve vybraném místě. V pří-
padě Miami doporučujeme návštěvu čtvrtí Little
Havana, Coconut Grove a Art Deco District na Již-
ní pláži (South Beach) nebo také výlet na nejjižněj-
ší bod  kontinentálních Spojených států – Key
West. Určitě se rovněž vydejte za divokými aligá-
tory do Národního parku Everglades či na raketo-
drom Kennedy Space Center na mysu Cape Ca-
naveral. V neposlední řadě rovněž doporučujeme
navštívit mořské akvárium. 

MIaMI - Praha3
V odpoledních hodinách odlet do Prahy.

PŘÍlet dO Prahy4

Odlet z Prahy1
Odlet přes Los Angeles či San Francisco do Hono-
lulu na ostrově Oahu, případně na jiný z havaj-
ských ostrovů (Big Island – příroda, Mauna Kea
atd), Kauai (příroda a treky), Maui (příroda a kou-
pání). Po příletu půjčení vozu (doporučujeme),
případně transfer do hotelu 
a ubytování.

havaJsKÉ OstrOvy2
Pobyt u moře s nepřebernými možnostmi spor-
tovního, společenského i poznávacího vyžití. Do-
poručujeme využít široké nabídky fakultativních
výletů pro jednotlivé ostrovy a také zapůjčení
vozu na libovolný počet dnů (pronájem rádi zajis-
tíme).

Odlet dO Prahy3
Odlet do Prahy s přestupem v Los Angeles nebo
San Francisku.

PŘÍlet dO Prahy4

9 dní / 7 nocí EXO–567

32.990,– Kčod

9 dní / 7 nocí EXO–565

28.990,– Kčod

9 dní / 7 nocí EXO–569

47.990,– Kčod

Odlet z Prahy1
Odlet z Prahy do Las Vegas. Transfer do hotelu, 
případně půjčení vozu. Nocleh.

las vegas2
Pobyt v Las Vegas za příjemného cinkání herních
automatů. Vedle samotného pobytu v Las Vegas
doporučujeme čerpat některý z fakultativních vý-
letů na Grand Canyon - včetně prohlídky nové
atrakce - totiž skleněného mostu Skywalk nad ka-
ňonem. Rovněž doporučujeme pronájem vozu a
celodenní výlet do Národního parku Údolí smrti,
koupání v nedalekém jezeru Lake Mead, nebo ná -
vštěvu monumentální přehrady Hoover Dam vy-
budované na řece Colorado přibližně 50 km od
Las Vegas.

las vegas – Praha3
Volno, transfer na letiště (vrácení vozu), odlet do
Prahy.

PŘÍlet dO Prahy4

všechny programy
leteckou přepravu a letištní taxy 
7x nocleh v hotelu dle výběru

Cena obsahuje

všechny programy
vstupní autorizaci do USA. Žádáte na:
https://esta.cbp.dhs.gov
fakultativní výlety
program EXO-565
transfer Miami/St. Petersburg/Fort Myers
2.190,- Kč/1os. (sdílený)
3.390,- Kč/2os. (sdílený)
7.190,- Kč/2os. (privátní + přivítání)
transfer Naples 5.190,- Kč/1os. 
(transfer z letiště Miami)
program EXO-567
zpáteční transfer za poplatek: 
590,- Kč/os  – sdílený (s více klienty)
4.190,- Kč/os – privátní (s uvítáním)
program EXO-569
zpáteční transfer na vyžádání

pronájem vozu od 5.500,- Kč/týden

Cena neobsahuje



















PLAVbA kARIbIkEm (7nocí)
Loď 4* All Inclusive, Vyplutí z Miami.
cena: od 11.000,- kč

mIAmI cITY TOUR (cca 5-6 hod.)
Návštěva nejzajímavějších míst Miami.
cena: 1.000,- kč

NP EVERGLADES (cca 5 hod.)
NP s mnoha ptačími druhy a aligá-
tory + jízda vznášedlem do močálů 
cena: 1.300,- kč

kENNEDY SPAcE cENTER (cca 16 hod.).
Vesmírné středisko včetně vstupného 
cena: 5.200,– kč

GRAND ExPLORER
Přelet k jižní hraně Velkého kaňonu,
přejezd  busem do parku, lehký
oběd v ceně (cca 7,5 h.).
cena: od 7.900,- kč/os

ÚDOLÍ SmRTI (cca 11 hod.).
Výlet do Údolí smrti včetně návštěvy
městečka duchů Rhyolit. Oběd
(lehký) a snídaně v ceně.
cena: 5.200,- kč/os

LAS VEGAS NIGHTS (cca 12-15 min.)
vrtulníkem nad město + transfer
cena: 2.390,- kč/os 

Fakultativní výlety – New York / Florida / las Vegas / Havajské ostrovy

PROHLÍDkA S PRůVODcEm
Prohlídka Manhattanu s českým prů-
vodcem (8 hod. včetne 1h na oběd).
10.900 kč/2 os. (osoba navíc: 690 kč)

NIAGARA fALLS
Niagarské vodopády letecky a auto-
busem, včetně transferů (celý den).
cena: 14.990,- kč/os

HOP ON – DOUbLE DEckER 
včetně plavby k soše Svobody 
cena: 1.600,- kč/os
(lístek platný 48 hod. na 4 trasy a 50
zastávek)

kAUAI – VÝLET DO kAŇONU WAImEA
cena: 1.900,- kč/os (cca 5 hod.)

bIG ISLAND – OkRUH (celý den)
Okružní jízda ostrovem včetně náv-
štěvy NP Volcanoes.
cena: 2.700,- kč/os

mAUI – HALEAkALA NP
Východ slunce v NP Haleakala
včetně snídaně.
cena: 3.490,- kč/os (cca 9 hodin)

OkRUžNÍ LETY HELIkOPTéROU
(45-60 min.) cena: 5.600 – 5.900 kč

1
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8

9
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https://esta.cbp.dhs.gov/


POPIS: jeden z nejpopulárnějších hotelů s 912 pokoji se nachází v centru
New Yorku pár minut od Broadway Theatres, Madison Square Garden či
obchodního domu Macy´s.
VYbAVENÍ: 2 restaurace, café bar, taneční sál, 14 konferenčních místností pro
10 – 600 hostů, obchodní centrum, bankomat, prádelna, obchod se suvenýry,
parkování (za poplatek), trezor.
ZábAVA A SPORT: fitness, poblíž hotelu se nachází sportovní komplex
Chelsea Pieta nabízející lekce aerobiku, bazén, bruslení, horolezeckou
stěnu a golf.
VYbAVENÍ POkOJů: kabelová televize s možností sledování filmů (za
poplatek),  internet zdarma, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, lednička (na
vyžádání), max. 3 os./pokoj.

Wyndham New Yorker
CENTRálNÍ MANHATTAN

HHHH

POPIS: luxusní a strategicky umístěný hotel se nachází v srdci Manhattanu
na náměstí Times Square a v těsné blízkosti divadelní čtvrtě na Broadwayi a
dalších známých atrakcí. Hotel zabírá 21.-44. patro mrakodrapu a nabízí tak
panoramatické výhledy na město.
VYbAVENÍ restaurace, bar, taneční sál, obchodní centrum, bankomat,
prádelna, internet, obchod se suvenýry, bezpečnostní trezor, parkování (za
poplatek), směnárna, noviny zdarma.
STRAVOVáNÍ snídaně, oběd a večeře (za poplatek na místě).
ZábAVA A SPORT fitness centrum, bazén a tenis (v blízkosti hotelu).
VYbAVENÍ POkOJů plazmová TV, MP3 přehrávač, rádio, telefon, kávovar,
minibar, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, pracovní stůl, relaxační křeslo,
žehlící souprava, internet (za poplatek), klimatizace.

Hilton Times Square
CENTRálNÍ MANHATTAN

HHHH

POPIS: 22 patrový art deco hotel z roku 1931 se nachází 
v jedné z nejfrekventovanějších částí New York City, jen pár kroků od Times
Square, Rockefellerova centra či Radio Music City Hall.
VYbAVENÍ: restaurace, kavárna, obchody, fitness centrum, internet,
obchodní centrum, společenská místnost, trezor, parkování (za poplatek).
STRAVOVáNÍ: italská restaurace (možnost obědů a večeří), Café Edison.
ZábAVA A SPORT: fitness centrum, v blízkosti hotelu lekce aerobiku a jógy, tenisové
kurty, půjčovna kol.
VYbAVENÍ POkOJů: koupelna s WC, barevná TV, telefon, internet $10/den,
vysoušeč vlasů, žehlící souprava, klimatizace, max. 4 os./pokoj.

Edison Hotel NYC
CENTRálNÍ MANHATTAN

HHH
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POPIS: hotel se 4 patry a 80 pokoji se nachází na pláži Suny Isles Beach
nedaleko nákupní zóny a restaurací a cca 30 min. jízdy od mezinárodního
letiště.
VYbAVENÍ: restaurace, kavárna, 2 bary, vyhřívaný sladkovodní bazén, dětské
brouzdaliště, vířivka, fitness, salon krásy.
STRAVOVáNÍ: kontinentální snídaně cca $10; možnost stravování a la carte v
hotelové restauraci. V pěší vzdálenosti potraviny.
VYbAVENÍ POkOJů: Standard - klimatizace, koupelna s WC, fén, telefon, TV,
lednice, balkon, kávovar, žehlicí souprava, trezor. Efficiency - jako standard +
kuchyň. Superior - jako standard, ale s částečným výhledem na bazén a oceán. 
Parkování $14/noc, resort fee $14/pokoj/den zahrnuje: ručník, lehátko a
slunečník, max. 4 os/pokoj, internet zdarma.
JINé: parkování $14/noc, resort fee $14/pokoj/den zahrnuje: ručník, lehátko 
a slunečník, max. 4 os/pokoj, internet zdarma.

Days Inn Thunderbird
MIAMI – MIDDlE BEACH

HHH

POPIS: tento roztomilý boutique hotel ve stylu Art Deco se nachází v srdci
South Beach. Obchody, bary, noční kluby a restaurace v těsné blízkosti,
pláž naproti a letiště cca 16 km od hotelu.
VYbAVENÍ: 3 patra, 56 pokojů, italská restaurace Barolo Ristorante, deli,
internetový stánek v recepci. 
STRAVOVáNÍ: kontinentální snídaně v ceně ubytování; možnost stravování
a la carte v hotelové restauraci. 
VYbAVENÍ POkOJů: středomořský styl, mramorové podlahy, koupelna 
s WC a sprchou, fén, telefon, TV, kávovar, žehlicí souprava, audio s iPod
vstupem. 
JINé: parkování $25/noc, max. 4 os/pokoj, internet zdarma.

Ocean Five Hotel
SOUTH BEACH MIAMI

HHH

POPIS: jpříjemný hotel situovaný přímo v srdci South Beach jen pár metrů
od písečné pláže. V okolí hotelu najdeme nejznámější atrakce jako Miami
Convention Centre, Collins Park, známý svojí knihovnou a Bassovo muzeum
umění.
VYbAVENÍ: snack bar, vířivka, bezpečnostní trezor, parkování (za poplatek),
prádelna, noviny, resortní poplatek $10,-/pokoj/den.
STRAVOVáNÍ: kontinentální snídaně v ceně; možnost stravování a la carte v
hotelové restauraci.
ZábAVA A SPORT: tenis, golf, vodní sporty na pláži, půjčovna kol a in-line
bruslí, volejbal.
VYbAVENÍ POkOJů: kabelová televize, telefon, připojení na internet,
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava.
JINé: parkování $30/noc, max. 4 os./pokoj, internet zdarma.

South Beach Hotel
SOUTH BEACH MIAMI

HHH



POPIS: luxusní hotel s 251 pokoji leží v jižní části Miami Beach poblíž centra
nočního života ve čtvrti Art Deco.
VYbAVENÍ několik restaurací a barů, kavárna, sladkovodní bazén, tropická
zahrada, fitness centrum, hotelové obchůdky se suvenýry a řada butiků,
salon krásy či parní lázeň.
PLáž s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
ZábAVA A SPORT stolní tenis, tenis, golf, vodní sporty na pláži, potápění,
půjčovna lodí.
STRAVOVáNÍ snídaně (American Breakfast) v ceně ubytování.
VYbAVENÍ POkOJů klimatizace, koupelna s WC, telefon, TV + DVD, minibar,
internet zdarma, max. 4 os./pokoj.
JINé: parkování $37/noc, v ceně plážová křesílka a slunečník.

The Palms South Beach
SOUTH BEACH MIAMI

HHHH

POPIS: tento elegantní a luxusní hotel patří k tomu nejlepšímu, co vůbec
floridské Miami nabízí. Stojí na legendární pláži South Beach a navíc jen dvě
minuty chůze od nejpůvabnější atrakce města – čtvrti Art Deco District, která je
považována za středobod nočního života města.
VYbAVENÍ vyhřívaný bazén, fitness, vířivka, 7 restaurací, kavárna, bary,
zmrzlinový salon, lázně, salon krásy.
PLáž privátní pláž s přístupem z hotelu.
STRAVOVáNÍ na vyžádání snídaně.
VYbAVENÍ POkOJů minibar, kávovar, koupací pláště, trezor, fén, telefon,
datová přípojka k počítači, kabelová televize. Příplatek za výhled na moře
cca 1.600,- Kč/noc. Maximálně 4 osoby na pokoji.
JINé: parkování $50/noc, internet $15/den, slunečník $13/den.

loews Miami Beach
SOUTH BEACH MIAMI

HHHHH

POPIS: jeden z nejluxusnějších hotelů v Miami s 375 pokoji postavený v 50.
letech architektem Morrisem Lapidusem leží v South Beach v centru Art
Deco District.
VYbAVENÍ 2 restaurace, 2 bary, bistro, lázně, hydroterapie, kosmetické
masáže a spoustu dalších procedur, bazén, dětský bazén, vířivka, sauna,
konfer. prostory, obchody, prádelna, hlídání dětí.
ZábAVA A SPORT fitness centrum, tenis, vodní sporty jako potápění,
šnorchlování, vodní lyže, půjčovna kajaků a člunů.
STRAVOVáNÍ na vyžádání snídaně. Program All Inclusive není nabízen.
VYbAVENÍ POkOJů standard – minibar, kávovar, vysoušeč vlasů, žehlící
souprava, klimatizace, trezor, telefon, flat TV, přístup na internet,  koupelna
s WC a sprchou.
JINé: parkování $36/noc, resort fee: 25/den zahrnuje: internet, láhev vody,
plážová křesla a slunečník, wellness (1x pobyt), šnorchl.

Ritz Carlton 
SOUTH BEACH MIAMI

HHHHH
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POPIS: jeden z nejstarších hotelů v Las Vegas, který stál v roce 1968 na
počátku novodobého rozkvětu města. Hotel leží přímo na hlavní třídě Stripu a
dobré jméno si získal zejména mezi rodinami s dětmi.
VYbAVENÍ: restaurace, bary, kavárna, taneční sál, společenská místnost, bazén,
vířivka, obchodní centrum, bankomat, obchod se suvenýry, parkování (zdarma),
svatební obřady, zdarma shuttle na   Strip (7-22 hod.).
STRAVOVáNÍ: a la carte nebo all-you-can-eat bufet (za poplatek).
ZábAVA A SPORT: fitness, kasino, herny, adventuredome  – ohromný sál uvnitř
hotelu s mnoha atrakcemi pro malé i velké..
VYbAVENÍ POkOJů: kabelová televize, telefon, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
kávovar, žehlící souprava, trezor, možnost připojení na vysokorychlostní internet,
klimatizace, lednička (na vyžádání).

BW Mardi Gras
OFF STRIP

HHH

POPIS: prvotřídní hotel na Stripu zachycuje všechny prvky francouzské
metropole (od dlažebních chodníků po repliku Eiffelovky a Vítězného
oblouku). 
VYbAVENÍ: restaurace, bar, bazén, lázně, vířivka, sauna, pára, masáže,
kadeřnický salon, obchodní centrum, bankomat, prádelna, parkování
(zdarma), internet, trezor, svatební obřady.
STRAVOVáNÍ: a la carte či all-you-can-eat bufet (za poplatek)
ZábAVA A SPORT: fitness centrum, golf, tenis, kasino, poker, kabaret, divadlo,
vyhlídkové lety helikoptérou.
VYbAVENÍ POkOJů: kabelová televize, telefon, rádio, koupelna s WC,
vysoušeč vlasů, kávovar, žehlící souprava, trezor, masáže (možné na
pokoji), klimatizace, lednička (na vyžádání). 

Paris Hotel & Casino
STRIP

HHHH

POPIS: mimořádně luxusní  hotel, postavený v duchu starého Říma. Výzdoba
zahrnuje antické motivy: sochy, fontány, lázně, zahrady, fóra, amfiteátr či
koloseum.
VYbAVENÍ: restaurace, bary, taneční sál, bazén, lázně, masáže, sauna, vířivky, salon
krásy, obchody, bankomat, parkování (zdarma), trezor, pořádání banketů, svatební
obřady, internet, obchody.
STRAVOVáNÍ: a la carte či all-you-can-eat bufet (za poplatek).
ZábAVA A SPORT: golf, aerobik, jóga, kasino, poker, ohnivá show bojujících
antických bohů, vyhlídkové lety helikoptérou.
VYbAVENÍ POkOJů: kabelová televize, telefon, rádio, koupelna s WC,
vysoušeč vlasů, žehlící souprava, minibar, masáže (možné na pokoji),
klimatizace, trezor, přístup na internet.

Caesar's Palace
STRIP
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POPIS: hotel se nachází na pláži Waikiki v centru Honolulu v blízkosti
nákupního centra Kings Village a komplexu Royal Hawaiian Center.
VYbAVENÍ: lázně, wellness centrum, fitness centrum, bar, venkovní bazén s
terasou a grilem, internet (za poplatek), parkování za poplatek $25/noc.
PLáž: s jemným bílým pískem 6 minut chůze od hotelu.
STRAVOVáNÍ: bez stravy; možnost stravování a la carte v hotelové restauraci.
VYbAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC a sprchou, TV, telefon, rádio s
budíkem, lednička, kávovar, trezor. Max. 4 osoby na pokoji.

Aqua Aloha Surf Waikiki 
WAIKIKI BEACH – OAHU
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POPIS: luxusní hotel s 858 pokoji pro náročnější klientelu.
VYbAVENÍ: 2 restaurace, bar, kavárna, vlastní bazén s terasou, tropická
zahrada, lázně, fitness centrum, obchody, konfe renční centrum, parkování
za poplatek, půjčovna automobilů. 
PLáž: s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
STRAVOVáNÍ: bez stravy; možnost stravování a la carte v hotelové
restauraci..
VYbAVENÍ POkOJů: velmi dobře vybavené pokoje, koupelna s WC, fén, TV,
telefon, rádio, žehlička a žehlicí prkno, minibar, lednička, kávovar, trezor,
balkon, možnost internetového připojení. Maximálně 4 osoby na pokoji. Za
příplatek lze zajistit pokoje s výhledem na oceán.

Outrigger Reef On The Beach
WAIKIKI BEACH – OAHU
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POPIS: luxusní hotel skýtající souhru znamenitých služeb, tradiční havajské
pohostinosti, nadstandardního komfortu ubytování a vynikající polohy v
bezprostřední blízkosti pláže Waikiki Beach.
VYbAVENÍ: 2 restaurace, bar u bazénu a na pláži, vlastní pláž, možnost
půjčení vozu, parkování ($25/den), transfer z/na letiště ($14/osoba), fitness,
bazén (ručníky pro hosty zdarma), vířivka, cca 60 obchodů se suvenýry,
lázně, salon krásy.
VYbAVENÍ POkOJů: balkon, klimatizace, kávovar, vysoušeč vlasů, koupelna a
WC, kabelová TV s možností služby „video on demand“, data port a možnost
připojení vysokorychlostního internetu port, plášť, trezor, žehlící souprava,
rádio, telefon. Za příplatek možnost ubytování s výhledem na moře či pokoj
přímo před oceánem.

Hyatt Regency Waikiki
WAIKIKI BEACH – OAHU
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POPIS: hotel se 452 pokoji se nachází uprostřed tropického ráje s vyhlídkou
na zátoku Kailua s průzračně čistou vodou v blízkosti městečka Kailua-Kona s
mnoha restauracemi, obchůdky a atrakcemi.
VYbAVENÍ restaurace, bazén s dětským brouzdalištěm, fitness centrum,
salon krásy, kadeřnické služby, lázně, masáže, obchůdky, na vyžádání hlídání
dětí (za poplatek), konferenční centrum.
PLáž s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
ZábAVA A SPORT 4 tenisové kurty, vodní sporty na pláži, potápění,
šnorchlování, v blízkosti hotelu golfové hřiště. 
STRAVOVáNÍ bez stravy; možnost stravování a la carte v hot. restauraci.
VYbAVENÍ POkOJů koupelna s WC a sprchou, fén, klimatizace, TV, telefon,
lednička, kávovar, trezor. Maximálně 4 osoby na pokoji.

Royal Kona Resort
OSTROV HAWAII – BIG ISlAND

HHHH

POPIS: lluxusní hotel s 523 pokoji leží 28 km severně od letiště v Kona.
Hotel se nalézá v resortu Kohala v těsné blízkosti pobřeží.
VYbAVENÍ restaurace, bary, bazén s dětským brouzdalištěm, vířivka,
fitness, husté tropické zahrady, obchody, salon krásy, kadeřnické služby,
lázně, masáže, konferenční centrum, půjčovna automobilů.
PLáž s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
ZábAVA A SPORT tenisové kurty, dvě 18-ti jamková golfová hřiště, volejbal,
vodní sporty na pláži (potápění, šnorchlování, kajaky).
STRAVOVáNÍ bez stravy, možnost stravování a la carte v hot. restauraci.
VYbAVENÍ POkOJů koupelna s WC, fén, nastavitelná klimatizace, TV, rádio
s budíkem, kávovar, lednice, žehlička a žehlicí prkno, trezor, balkon.
Maximálně 4 osoby na pokoji.

Marriott Waikoloa Beach
OSTROV HAWAII – BIG ISlAND
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POPIS: velmi pěkný hotel s 265 pokoji se nachází v srdci městečka Kihei s
nákupním centrem a restauracemi.
VYbAVENÍ 2 restaurace, kavárna, venkovní bazén s dětským brouzdalištěm,
2 vířivky, fitness centrum, obchody, konferenční centrum.
PLáž s jemným bílým pískem v blízkosti hotelu.
ZábAVA A SPORT 2 tenisové kurty, vodní sporty na pláži.
STRAVOVáNÍ bez stravy, možnost stravování a la carte v hot. restauraci.
VYbAVENÍ POkOJů pokojů: koupelna s WC, fén, klimatizace, stropní
ventilátor, TV, telefon, rádio s budíkem, kávovar, lednička, trezor, žehlička 
a žehlicí prkno, balkon, možnost internetového připojení. Maximálně 
4 osoby na pokoji.

Maui Coast Hotel
OSTROV MAUI
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POPIS: luxusní resort s 510 pokoji se nachází v romantickém prostředí 
tropického ráje u pláže Kaanapali. 
VYbAVENÍ 3 restaurace, bary, bazén s dětským brouzdalištěm, vířivka, lázně,
masáže, salon krásy, fitness, obchody, hlídání dětí (za poplatek), konferenční
centrum, internet, půjčovna automobilů a lodí.
PLáž s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
ZábAVA A SPORT tenisové kurty, golf, vodní sporty na pláži, potápění,
šnorchlování, rybaření, jízda na koni.
STRAVOVáNÍ bez stravy; možnost stravování a la carte v hot. restauraci.
VYbAVENÍ POkOJů koupelna s WC, fén, nastavitelná klimatizace, TV, telefon,
žehlička a žehlící prkno, lednička, kávovar, mikrovlnná trouba, trezor.
Maximálně 4 osoby na pokoji.

Sheraton Maui Resort
OSTROV MAUI

HHHH

nedávno zrenovovaný čtyřpatrový hotel nabízí havajské požitky v nejčistší
podobě. Hotel se nachází přímo u oceánu cca 20 min. jízdy severně od
letiště v Lihue a jen pár minut chůze od Coconut Marketplace s řadou
obchůdků a výtečnými restauracemi. 
VYbAVENÍ bazén, vířivka, obchod se suvenýry, bar, prádelna, restaurace,
kavárna, piknikové stoly, vlastní pláž s chráněným mořským bazénem, golf,
tenisové kurty, volejbalové hřiště, parkování zdarma. 
VYbAVENÍ POkOJů klimatizace, lednice, kávovar, vysoušeč vlasů,
koupelna a WC, kabelová TV, data port, plášť, trezor, žehlící souprava,
rádio, telefon. Max. 4 os./pokoj.
ExTRA: rekreační poplatek $22/noc (není v ceně ubytování) zahrnuje
parkování, 2 Mai Tai's drinky/den, jógu na pláži, vstup na sportoviště,
plážová křesílka/slunečník a cooler.

Marriott Coconut Beach
OSTROV KAUAI
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luxusní resort s 345 pokoji v zátoce Kalapaki, kde najdete pláže nejjem-
nějšího písku a safírově modré laguny.
VYbAVENÍ restaurace, bar, kavárna, bazén s dětským brouzdalištěm, vířivka,
lázně, masáže, salon krásy, fitness, půjčovna sportovního vybavení a
automobilů, parkování (za poplatek), hlídání dětí (za poplatek).
PLáž s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
ZábAVA A SPORT tenis, golf, jízda na koni, bowling, volejbal, vodní sporty na
pláži (potápění, šnorchlování, windsurfing).
STRAVOVáNÍ bez stravy, možnost stravování a la carte v hot. restauraci.
VYbAVENÍ POkOJů pokojů: koupelna s WC, fén, nastavitelná klimatizace, TV,
videopřehrávač, telefon, rádio s budíkem, kávovar, žehlička a žehlicí prkno,
trezor. Maximálně 4 osoby na pokoji.

Marriott Kauai Resort
OSTROV KAUAI
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ASIE / MALEDIVY

VsTUPNÍ fORMALITY: turistické vízum na pobyt do 30 dní se uděluje zdarma po příletu na letiště v Malé.
Platnost pasu musí být nejméně 6 měsíců od data vstupu. 
OčkOVáNÍ A LékAŘ: očkování není povinné. Doporučujeme vy ba vit se léky proti zvýšené teplotě a střevním
potížím. Jako ve všech tropických oblastech doporučujeme dostatek tekutin. 
JAZYk: maledivským jazykem je dhivehi, podobná sinhál ši ně. V resortech se běžně hovoří anglicky. 
čAsOVý POsUN: + 4 hodiny vůči středoevropskému času. 
NáPOJE A sTRAVA: v resortech je bohatý výběr stravy většinou formou bufetu. Ceny jsou mnohem vyšší
než v zemích jižní Asie. Doporučujeme zvolit si výběr stravy již při zakoupení zájezdu. Některé resorty nabízejí
program All Inclusive = strava + nápoje (včetně alkoholu místní produkce). Cena večeře od 15 EUR, dle typu
resortu. Balená voda a pivo cca 5 EUR. Míchané drinky cca 10 EUR. 
MěNA: místní měnou je maledivská rufie (MRF). Jedna rufie je při bližně 2 koruny. Během pobytu v resortech
veške ré účty pouze podepisujete a hradíte vše najednou den před odjez dem. Váš účet můžete proplatit v
hotovosti pomocí USD, případně EUR (nevýhodný kurs) nebo běžnou mezinárodní kreditní kartou. 
ELEkTRIcké NAPěTÍ: elektrické napětí v síti je 220-240 voltů a je zajišťováno pomocí naftových
generátorů. Zásuvky jsou na většině resortů přizpůsobeny evropským normám. Přesto do-

poručujeme pro jistotu adaptér. 
sPORTOVNÍ AkTIVITY: všechny resorty mají širokou nabídku vod ních sportů, včetně vodního
lyžování, windsurfingu a plach tě  ní. Běžná jsou dobře vybavená potápěčská centra. Doporuču je -
me přibalit „šnorchl“. Resorty vyšší kategorie mají v nabídce tenisové a squashové kurty, fitness
centrum. 
VýLETY A PRůVODcE: k základní nabídce patří výlety po okol ních ostrovech, rybaření nebo výlety
spojené se šnorchlová ním. Některé resorty též nabízí celodenní pronájem neobydle ného ostrova.
Český delegát asistuje po celý rok při příletu a odletu, během pobytu na telefonu. Delegát není
přítomen na resortech.
DOPORUčENÍ A OsTATNÍ INfORMAcE: na Maledivy je zakázáno do vážet alkoholické nápoje a
výrobky z vepřového masa. Nudis mus je zakázán. Při pohybu na ostrovech s místním obyva tel-
stvem je nutné mít alespoň tričko a krátké kalhoty. Doporu ču jeme dostatek opalovacího krému
a pokrývku hlavy.

MALEDIVY - ve středu Indického oceánu leží  1200 ostrovů a ostrůvků,  z nichž je pouze
200 oby dleno. Ostrovy jsou atoly - korálové útesy obklo  pující vrcholky pásma podmoř-
ských sopek. Fascinující svět s azurově modrou vodou, laguna mi, pestro  barevnými tro-
pickými rybkami a zářivě bílými plážemi. Vegetaci ostrůvků tvoří palmy a chlebovníky.
Jedna fotografie prozradí vše o kou pání, šnorchlování, potápění, windsurfingu, plach-
tění nebo o lenivém snění. Najděte si svůj ostrov a uleťte uspěchaným všedním dnům.

Důležité informace

MALEDIVY

MALEDIVY

9 dní / 7 nocí EXO–270

47.990,– Kčod

ODLET Z PRAHY
Odlet z letiště Praha. Odbavení na letišti 2 hodiny
před odletem. 

PŘÍLET NA MALEDIVY
Přílet na Maledivy do hlavního města Ma lé. Trans-
fer do hotelu dle výběru. Ubytování, volno. 

POBYT U MOŘE
Snídaně. Volný pro gram na opalování, koupání,
sportování a výlety. Maledivy tvoří celkem 1.200
ostrův ků, jež vytvářejí cel kem 19 souostroví. Na
těchto atolech - původem korálových ostrovech
na vrcho  lech podmořských so pek se určitě nebu-
de te nudit. 

Překrásné pláže s jem ným bílým pískem, teplé
průzrač né moře Indického oceánu a příjemné
tro pické podnebí jsou zárukou Vaší spoko jenosti.
Vyznavači potápění a šnorchlo vání zde mo hou
pozorovat rozmanité korálové útesy a podmořský
svět, můžete si vybrat z pestré nabídky vodních
sportů a jiných sportovních aktivit či obdivovat
tropic kou přírodu s množstvím palem.    

ODLET DO PRAHY
Snídaně. Transfer na letiště v Malé a odlet do
Prahy. Přílet do Prahy.

1
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POPIs: příjemný resort s 383 bungalovy renovovaný v roce 2002; vzdálenost
150 km od letiště v Malé, transfer 60 min. hydroplánem. Služby na vysoké
úrovni.
VYBAVENÍ: několik restaurací s místní i evropskou kuchyní, několik barů, ven-
kovní sladkovodní bazén, lázně, laguna, sauna, vířivka, masáže, internet, ob-
chody se suvenýry, klenotnictví.
PLáž: více než 3 km dlouhá pláž s jemným bílým pískem.
ZáBAVA A sPORT: vodní sporty (vodní lyžování, windsurfing, šnorchlování,
kánoe, katamarány), dobře vybavené potápěčské centrum, plážový volejbal,
tenisový kurt, stolní tenis, badminton, šipky, aerobik, golfové centrum, disko-
téka, široká nabídka fakultativních výletů včetně rybaření, cestování po okol-
ních ostrovech nebo si můžete pronajmout opuštěný ostrov na 24 hodin. 
sTRAVOVáNÍ: plná penze - snídaně, obědy a večeře formou bufetu; All Inclu-
sive (za příplatek), celodenní občerstvení, nealko nápoje, základní výběr alko-
holických nápojů. Ubytování typu Garden Bungalov již zahrnuje All Inclusive.
VYBAVENÍ PLážOVýcH BUNgALOVů: klimatizace, stropní větrák, koupelna
pod širým nebem, sprcha (studená/teplá voda), fén, osušky, minibar, telefon,
trezor, terasa s plážovými křesly; vodní bungalovy a vilky s privátními bazénky
za příplatek. Max. 1 přistýlka na pokoji.
V základní ceně zájezdu je transfer hydroplánem a ubytování typu Garden
bungalov. Ubytování ve vyšší kategorii za příplatek.

Kuredu Island Resort
LHAVIYANI AtOL
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POPIs: hotelový areál s 366 pokoji pro nenáročné turisty se nachází přímo
v centru Varadera.
VYBAVENÍ: bazén (lehátka a slunečníky u bazénu k dispozici zdarma), re-
staurace, 3 bary (z toho jeden přímo na pláži), internet (za poplatek), ob-
chody, menší konfe renční místnost.
PLáž: písečná pláž je vzdálena cca 250 metrů od hotelu, oddělená místní
komunikací. Bar, lehátka a slunečníky na pláži k dispozici zdarma. Ručníky
na pláž zdarma. Platí se jen vratná záloha.
ZáBAVA A sPORT: All Inclusive zahrnuje: diskotéku, volej balové hřiště, mi-
nigolf, stolní tenis, biliár, animační programy - show. Za poplatek masáže.
Možnost zábavy v nedalekém centru Varadera. 
sTRAVOVáNÍ: All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy i večeře formou bu-
fetu, snacky a neomezená konzumace nealkoholických a místních alkoho-
lických nápojů během dne. 
VYBAVENÍ POkOJů: koupelna s WC, klimatizace, satelitní TV, telefon, trezor
(za poplatek). Apartmá mají navíc kuchyňský kout s ledničkou, ventilátor a
balkon nebo terasu. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby
nebo 2 dospělé osoby + 1 dítě. V apartmánu max. 2 dosp. + 2 děti.
Za příplatek 200,- Kč/os/noc možnost ubytování ve studiu.
Za příplatek 400,- Kč/os/noc možnost ubytování v apartmánu.

Adaaran Hudhuranfushi 
Resort
VARADERO
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POPIs: velmi příjemný resort se nachází na Raa atolu vzdáleném 130 km od
mezinárodního letiště Male, transfer hydroplánem trvá cca 40 minut, je zde
215 plážových bungalovů. 
VYBAVENÍ: 2 restaurace, 3 bary, obchod se suvenýry, internet, zlatnictví, prá-
delna, lázně, sauna, vířivka, parní lázně, fitness centrum, potápěčské cen-
trum.
PLáž: s jemným bílým pískem.
ZáBAVA A sPORT: centrum vodních sportů (šnorchlování, windsurfing,
kánoe, aj.), potápění, plážový volejbal, badminton, fotbal, tenis, stolní tenis,
rybaření, animační programy, karaoke, živá hudba.
sTRAVOVáNÍ: All Inclusive - snídaně, obědy, večeře formou bufetu, celo-
denní občerstvení, nealko nápoje, základní výběr alkoholických nápojů.
VYBAVENÍ POkOJů: všechny pokoje jsou vybaveny klimatizací, studenou a
teplou vodou, minibarem, trezorem, fénwm, telefonem s mezinárodní před-
volbou a příslušenstvím na vaření kávy a čaje. Max. 1 přistýlka na pokoji.
V základní ceně zájezdu je transfer a ubytování typu Beach vila.

Adaaran Select Meedhupparu
Beach Villa
RAA AtOL
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POPIs: příjemný resort se nachází na ostrově Meedhupparu 130 km od
mezinárodního letiště v Male, transfer hydroplánem trvá cca 40 min, je zde
20 vodních vil. 
VYBAVENÍ: restaurace s mezinárodní kuchyní, bar, lázně, bazén, obchod se
suvenýry, zlatnictví, prádelna, fitness centrum, internet.
PLáž: s bílým jemným pískem.
ZáBAVA A sPORT: centrum vodních sportů (windsurfing, kánoe, plachtění,
vodní skútry, lyže), potápění, šnorchlování, tenis, stolní tenis, plážový volej-
bal, plážový fotbal, rybaření, exkurze do okolí, živá hudba, karaoke.
sTRAVOVáNÍ: All Inclusive - snídaně, obědy, večeře formou bufetu, celo-
denní občerstvení, nealko nápoje, základní výběr alkoholických nápojů.
VYBAVENÍ VODNÍcH VIL: všechny vily jsou vybaveny klimatizací, studenou
a teplou vodou, minibarem, fénem, telefonem s mezinárodní předvolbou,
TV a DVD přehrávač, WiFi, přístroj na přípravu espresa. Na terase se na-
chází jacuzzi, podlaha s proskleným dnem. K dispozici je privátní obsluha
s 24 hodinovým servisem. Na pokoji max. 2 dospělí.
V základní ceně zájezdu je transfer a ubytování typu Water vila. 

Adaaran Meedhupparu 
Water Villas
RAA AtOL
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POPIs: nejoblíbenější, luxusní resort s 350 bungalovy se nachází na 1,6 km
dlouhém a 400 m širokém ostrůvku v jižní části atolu Ari; vzdálenost 107
km od letiště v Malé; transfer cca 20 min vnitrostátním letadlem a ná-
sledně 5 min rychlou lodí.; vynikající služby; určen pro náročnou klientelu.
VYBAVENÍ: několik restaurací s mezinárodní kuchyní, několik barů, ka-
várna, bazén s vířivkou, dětský bazén, dětské hřiště, tropické zahrady, tělo-
cvična, fitness centrum, sauna, parní lázně, masáže, vířivka, salon krásy,
kadeřnické a kosmetické služby, obchody se suvenýry, klenotnictví, půj-
čovna kol, konferenční centrum.
PLáž: s jemným bílým pískem.
ZáBAVA A sPORT: potápěčské centrum (s možností kurzů k získání mezi-
národní licence PADI), vodní sporty (windsurfing, kánoe, vodní lyžování),
šnorchlování, rybaření, kurty na tenis a squash, aerobik, minigolf, automa-
tová herna, basketbal, badminton, stolní tenis, plážový volejbal, biliár, di-
skotéka, karaoke, živá hudba.
sTRAVOVáNÍ: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu; All Inclusive
(za příplatek) - snídaně, obědy, večeře formou bufetu, celodenní občer-
stvení, nealko nápoje, základní výběr alkoholických nápojů.
VYBAVENÍ BUNgALOVů: nastavitelná klimatizace, koupelna s WC, fén, mi-
nibar, trezor, telefon, možnost internetového připojení, terasa/balkon;
vodní bungalovy za příplatek. Max. 1 přistýlka na pokoji.
V základní ceně zájezdu je transfer a ubytování typu Superior Beach bun-
galov. Ubytování ve vyšší kategorii za příplatek.

Sun Island
JIžNí ARI AtOL
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POPIs: klidný resort se nachází v jižní části Ari atolu 97 km od letiště v Malé,
transfer cca 20 min vnitrostátním letadlem a následně 5 min rychlou lodí.
142 plážových bungalovů.
VYBAVENÍ: několik restaurací s mezinárodní kuchyní, bar, kavárna, posilovna,
tělocvična, laguna.
PLáž: s bílým jemným pískem.
ZáBAVA A sPORT: vodní sporty (windsurfing, vodní lyžování, kánoe, kajaky,
katamarány, šnorchlování), kvalitně vybavené potápěčské centrum, rybaření,
stolní tenis, volejbal, badminton, biliár. 
sTRAVOVáNÍ: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, možnost stravo-
vání a la carte v restauraci za příplatek; All Inclusive (za příplatek) - snídaně,
obědy, večeře formou bufetu nebo výběr z menu, celodenní občerstvení, ne-
alko nápoje, základní výběr alkoholických nápojů.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, fén, minibar, telefon, TV.
Max. 1 přistýlka na pokoji.
V základní ceně zájezdu je transfer a ubytování typu Superior Beach bun-
galov. 

Holiday Island
JIžNí ARI AtOL
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POPIs: klidné a luxusní ubytování ve 150 plážových vilkách; nejnovější re-
sort z příbuzenské skupiny Sun a Paradise Island otevřený v roce 2001;
vzdálenost 110 km severozápadně od letiště v Malé; transfer cca 20 min
vnitrostátním letadlem a následně 5 min rychlou lodí.
VYBAVENÍ: několik restaurací (asijské speciality, mezinárodní kuchyně), ně-
kolik barů, internetová kavárna, sladkovodní bazén, dětský bazén, sauna, ví-
řivka, masáže, obchody se suvenýry, klenotnictví, salon krásy. 
PLáž: s jemným bílým pískem.
ZáBAVA A sPORT: potápěčské centrum, vodní sporty (windsurfing, vodní
lyžování, kánoe), šnorchlování, rybaření, aerobik, basketbal, kurty na tenis a
squash, stolní tenis, badminton, plážový volejbal, biliár, karaoke, zábavné
tematické večery pro hotelové hosty. 
sTRAVOVáNÍ: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu; All Inclusive
(za příplatek) - snídaně, obědy a večeře formou bufetu, celodenní občer-
stvení, nealko nápoje, základní výběr alkoholických nápojů.
VYBAVENÍ PLážOVýcH VILEk: klimatizace, koupelna s WC, fén, TV, mini-
bar, kávovar, trezor, balkon. Max. 3 osoby na pokoji.
V základní ceně zájezdu je transfer a ubytování typu Beach vila. 

Royal Island Resort
BAA AtOL
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POPIs: luxusní resort s 260 plážovými bungalovy a 40 vodními bungalovy
se nachází ve východní části severního atolu Malé; vzdálenost 10 km z le-
tiště v Malé; transfer 20 min. rychlolodí.
VYBAVENÍ: několik restaurací (italské, asijské a jiné speciality, mezinárodní
kuchyně), bar, sladkovodní bazén, dětský bazén, laguna, fitness centrum,
tělocvična, sauna, masáže, parní lázně, vířivka, konferenční centrum.
PLáž: dlouhé pláže s jemným bílým pískem.
ZáBAVA A sPORT: vodní sporty (windsurfing, vodní lyžování, kánoe, kata-
marány), stolní tenis, plážový volejbal, basketbal, badminton, kurty na
squash a tenis, biliár, diskotéka, karaoke, živá hudba - zábavné večery pro
hotelové hosty. 
sTRAVOVáNÍ: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu; All Inclusive
(za příplatek) - snídaně, obědy a večeře formou bufetu, celodenní občer-
stvení, nealko nápoje, základní výběr alkoholických nápojů.
VYBAVENÍ PLážOVýcH BUNgALOVů: klimatizace, stropní větrák, kou-
pelna s WC, fén, TV, telefon, minibar, trezor, terasa/balkon; vodní bungalovy
za příplatek. Max. 1 přistýlka na pokoji.
V základní ceně zájezdu je transfer rychlým člunem a ubytování typu  Supe-
rior Beach bungalov. Ubytování ve vyšší kategorii za příplatek.

Paradise Island
SEVERNí MALE AtOL
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POPIs: resort s příjemnou atmosférou, vhodný pro klidnou dovolenou. Na-
bízí 20 plážových vil, 30 plážových vil s jacuzzi, 15 vodních vil s jacuzzi. Od le-
tiště je resort vzdálen 130 km a transfer hydroplánem trvá 25 minut. 
VYBAVENÍ: 4 restaurace, bar, lázně, masáže, potápěčské centrum, centrum
vodních sportů, obchod se suvenýry, pevný internet.
PLáž: s jemným bílým pískem.
ZáBAVA A sPORT: potápění, vodní sporty, stolní tenis, badminton, volejbal,
kulečník, rybolov,  výlety. 
sTRAVOVáNÍ: plná penze. Možnost příplatku za All Inclusive.
VYBAVENÍ PLážOVýcH VIL: WC, venkovní koupelna, vana, fén, klimatizace,
minibar, příslušenství pro vaření kávy a čaje, trezor, telefon, plazmová TV, CD
a DVD přehrávač, pevný internet. 
V základní ceně je ubytování typu Beach vila. Ubytování možno pouze pro
osoby od 18 let. Ubytování ve vyšší kategorii za příplatek. Na pokoji maxi-
málně 3 dospělí.

Komandoo Resort 
LHAVYIANI AtOL
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POPIs: resort vhodný pro náročnou klientelu vyhledávající skvělý servis a
klidnou dovolenou. Transfer rychlolodí trvá cca 20 minut, vzdálenost od le-
tiště 12 km. Nachází se zde 83 plážových vil a bungalovů a 44 vodních vil.
VYBAVENÍ: 5 restaurací, 2 bary, bazén, potápěčské centrum, centrum vod-
ních sportů, lázně, masáže, obchod se suvenýry, biostanice – informace o
podmořském světě, wi-fi.
PLáž: s jemným bílým pískem.
ZáBAVA A sPORT: tenis, jóga, potápění, vodní sporty, rybolov, výlety,
plavby, živá hudba
sTRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu. Možnost příplatku na polopenzi,
plnou penzi, případně plnou penzi s nápojem během jídla (vybrané nealko-
holické a alkoholické nápoje).
VYBAVENÍ BUNgALOVů: WC, koupelna, zahradní koupelna se sprchou,
fén, klimatizace, plazmová TV, telefon, CD a DVD přehrávač, minibar, příslu-
šenství pro vaření kávy a čaje, trezor, wi-fi, dokovací stanice pro iPod. 
V základní ceně je ubytování typu Deluxe bungalov. Ubytování ve vyšší kate-
gorii za příplatek. Maximálně 3 osoby na pokoji.

Velassaru Resort
JIžNí MALE AtOL
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POPIs: velmi příjemný luxusní resort se nachází v severní části MALE atolu
32 km od mezinárodního letiště Male, transfer rychlým člunem trvá cca 50
minut, je zde 30 plážových a 32 vodních vil. 
VYBAVENÍ: 2 restaurace, 2 bary, obchod se suvenýry, internet (za poplatek),
lázně (včetně ajurvédy), sauna, vířivka, parní lázně, fitness centrum, potápěč-
ské centrum.
PLáž: s jemným bílým pískem.
ZáBAVA A sPORT: centrum vodních sportů (šnorchlování, windsurfing,
kánoe, aj.), potápění, plážový volejbal, badminton, fotbal, tenis, stolní tenis,
rybaření, karaoke, živá hudba.
sTRAVOVáNÍ: All Inclusive - snídaně, obědy, večeře formou a la carte. Výběr
alkoholických a nealko nápojů, značkových vín, koktejlů, ovocných šťáv.
Denně obměňovaný minibar.
VYBAVENÍ POkOJů: všechny pokoje jsou vybaveny klimatizací, studenou a
teplou vodou, minibarem, trezorem, fénem, telefonem s mezinárodní před-
volbou a příslušenstvím na vaření kávy a čaje, TV se satelitními programy. 
V základní ceně zájezdu je ubytování typu Charm Beach vila. 

Vivanta Coral Reef by tAJ
SEVERNí MALE AtOL
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POPIs: velmi příjemný resort se nachází v severním cípu atolu Ari, v malém
kruhu pěti ostrovů známých jako Rasdhu atolu vzdálených 56 km od le-
tiště, transfer hydroplánem trvá 20 min. Tato tropická maledivská oáza na-
bízí 290 vil různých kategorií (beach, superior beach, deluxe, water, s/bez
jacuzzi aj.) a je ideálním místem jak pro jednotlivce, tak i pro rodiny s dětmi.
VYBAVENÍ: několik restaurací (indická, thajská, mezinárodní, aj.) a barů,
bazén s dětským brouzdalištěm, dětský klub, lázně, sauna, jacuzzi, fitness
centrum, obchod se suvenýry, internet, knihovna, foto obchod, biostanice
– informace o podmořském světě, potápěčské centrum, centrum lékařské
pomoci – dekompresní komora.
PLáž: s jemným bílým pískem.
ZáBAVA A sPORT: centrum vodních sportů (windsurfing, vodní lyže, kánoe,
katamarány, aj.), potápěčské centrum vybavené dekompresní komorou, vo-
lejbal, tenis, živá hudba, karaoke, diskotéka.
sTRAVOVáNÍ: plná penze – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, All In-
clusive (za příplatek) - celodenní občerstvení, nealko nápoje, základní výběr
alkoholických nápojů.
VYBAVENÍ POkOJů: pokoje jsou vybaveny klimatizací, WC, studenou a tep-
lou vodou, otevřenou koupelnou pod širým nebem, fén, minibarem, trezo-
rem, telefonem s mezinárodní předvolbou, přístrojem na přípravu kávy a
čaje, TV a CD přehrávač. V základní ceně zájezdu je ubytování typu Beach
vila. Ubytování ve vyšší kategorii za příplatek. 
Maximálně 4 osoby na pokoji.

Kuramathi Island
SEVERNí ARI AtOL
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POPIs: luxusní resort s neformální atmosférou s 46 plážovými bungalovy a
25 vodními vilami se nachází přibližně 25 minut od letiště v Male. Do jedné
z nejlepších potápěčských destinací na světě je transfer zajišťován hydroplá-
nem.
VYBAVENÍ: 3 restaurace, 2 bary, lázně, masáže, butik, zdarma wi-fi a TV se
satelitním příjmem se nachází na recepci hotelu, boutique, lékař. 
PLáž: s jemným bílým pískem.
ZáBAVA A sPORT: centrum vodních nemotorizovaných sportů, potápěčské
centrum, šnorchlování, rybaření, možnost výletů, plážový volejbal, house reef.
sTRAVOVáNÍ: All Inclusive – snídaně, oběd a večeře formou bufetu, celo-
denní občerstvení, nealko nápoje, základní výběr alkoholických nápojů, mini-
bar a nemotorizované vodní sporty.
VYBAVENÍ PLážOVýcH VIL: ve všech vilách se nachází WC, koupelna, sprcha
po širým nebem, fén, klimatizace, stropní ventilátor, telefon, trezor, minibar,
příslušenství pro vaření kávy a čaje, venkovní terasa, plážová lehátka.
V základní ceně zájezdu je ubytování typu Beach Bungalow. Ubytování ve
vyšší kategorii za příplatek. Maximálně 4 osoby na pokoji.

Diamonds Athuruga
JIžNí ARI AtOL

POPIs: resort řetězce Diamonds je spřízněn s resortem Athuruga. Poklid-
nou atmosféru nabízí 47 plážových bungalovů a 25 vodních vil. Resort se
nachází přibližně 30 minut od letiště v Male. Do jedné z nejlepších potá-
pěčských destinací na světě je transfer zajišťován hydroplánem.
VYBAVENÍ: 2 restaurace, 3 bary, lázně, masáže, jóga, butik, zdarma wi-fi a
TV se satelitním příjmem se nachází na recepci hotelu, boutique, lékař. 
PLáž: s jemným bílým pískem.
ZáBAVA A sPORT: centrum vodních nemotorizovaných sportů, potápěč-
ské centrum, šnorchlování, rybaření, možnost výletů, plážový volejbal,
house reef, dětské animační programy.
sTRAVOVáNÍ: All Inclusive – snídaně, oběd a večeře formou bufetu, celo-
denní občerstvení, nealko nápoje, základní výběr alkoholických nápojů, mi-
nibar a nemotorizované vodní sporty.
VYBAVENÍ PLážOVýcH VIL: ve všech vilách se nachází WC, koupelna,
sprcha po širým nebem, fén, klimatizace, stropní ventilátor, telefon, trezor,
minibar, příslušenství pro vaření kávy a čaje, venkovní terasa, plážová le-
hátka.
V základní ceně zájezdu je ubytování typu Beach Bungalow. Ubytování ve
vyšší kategorii za příplatek. Maximálně 4 osoby na pokoji.

Diamonds thudufushi 
JIžNí ARI AtOL
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POPIs: resort vhodný pro náročnější klienty vyhledavající klid a výbornou ku-
chyni nabízí ubytování v 58 plážových vilách a 45 vodních vilách. Transfer
rychlolodí trvá cca 35 minut, vzálenost od letiště v Male 21 km. 
VYBAVENÍ: 4 restaurace, možnost navštívit 3 restaurace na vedlejším resortu
Anantara Veli, 2 bary, bazén, fitness, sauna, lázně, masáže, salon krásy, potá-
pěčské centrum, centrum vodních sportů, obchod se suvenýry, pevný inter-
net, dětský klub.
PLáž: s jemným bílým pískem.
ZáBAVA A sPORT: potápění, vodní sporty, tenis, stolní tenis, badminton, vo-
lejbal, squash, golf,  kulečník, venkovní hry, rybolov, živá hudba, výlety. 
sTRAVOVáNÍ: snídaně. Možnost příplatku na polopenzi či plnou penzi.
VYBAVENÍ PLážOVýcH VIL: WC, koupelna se zahradní sprchou, vana, fén,
klimatizace, minibar, příslušenství pro vaření kávy a čaje, trezor, telefon, plaz-
mová TV, CD a DVD přehrávač, dokovací stanice pro iPod, wi-fi.
V základní ceně je ubytování typu Sunrise Beach vila. Ubytování ve vyšší kate-
gorii za příplatek. Na pokoji maximálně 3 dospělí či 2 dospělí a 2 děti do 12
let.

Anantara Dhigu
JIžNí MALE AtOL
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POPIs: tento luxusní resort určený pro náročnou klientelu vyhledávající
kvalitní služby a jídlo, díky kterým je tato hotelová síť velmi oblíbena se ote-
vřel klientům v roce 2011. Jako druhý resort na Maledivách disponuje pro-
sklenou podmořskou restaurací. Vzdálenost od letiště v Male 136 km,
transfer hydroplánem cca 25 minut. Resort nabízí 34 plážových vil s bazé-
nem, 2 plážové suite s bazénem (2 ložnice), 40 vodních vil s bazénem, 2
vodní suite s bazénem.
VYBAVENÍ: 4 restaurace, bar, bazén, fitness, sauna, lázně, masáže, salon
krásy, potápěčské centrum, centrum vodních sportů, obchod se suvenýry,
wi-fi, dětský klub.
PLáž: s jemným bílým pískem.
ZáBAVA A sPORT: potápění, vodní sporty, tenis, stolní tenis, badminton,
volejbal, kulečník, venkovní hry, rybolov, živá hudba, výlety. 
sTRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu. Možnost příplatku na polopenzi pří-
padně plnou penzi.
VYBAVENÍ PLážOVýcH VIL: WC, zahradní koupelna se sprchou, vana, pri-
vátní bazén, fén, klimatizace, minibar, příslušenství pro vaření kávy a čaje,
trezor, telefon, plazmová TV, CD a DVD přehrávač, internet.
V základní ceně je ubytování typu Beach Pool vila. Ubytování ve vyšší kate-
gorii za příplatek. Na pokoji maximálně 3 dospělí či 2 dospělí a 2 děti do 12
let.

Anantara Kihavah Villas
BAA AtOL
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POPIs: velmi komfortní designový resort otevřený v roce 2011 se nachází
180 km od letiště v Male, transfer 40 min. hydroplánem. Na ostrově je 22 plá-
žových vil, 20 plážových vil s bazénem a 42 různých vodních vil s bazénem. 
VYBAVENÍ: 4 restaurace, 2 bary, podvodní klub (cca 500 m od ostrova do-
stupný lodí), bazén, fitness, lázně, masáže, diskotéka, butik, wi-fi, someliér,
potápěčské centrum, hlídání dětí. 
PLáž: s jemným bílým pískem.
ZáBAVA A sPORT: centrum vodních sportů, potápěčské centrum (s mož-
ností získání mezinárodní licence PADI), šnorchlování, rybaření, možnost vý-
letů, stolní fotbal, stolní tenis, herní konzole, biostanice – informace o
podmořském světě, plavby, živá hudba.
sTRAVOVáNÍ: snídaně v hlavní restauraci formou bufetu. Možnost příplatku
na polopenzi či plnou penzi.
VYBAVENÍ PLážOVýcH VIL: ve všech vilkách se nachází WC, koupelna, ven-
kovní sprcha, fén, klimatizace, TV, telefon, trezor, minibar, příslušenství pro
vaření kávy a čaje, venkovní terasa, wi-fi, iPad.
V základní ceně zájezdu je ubytování typu Beach studio. Ubytování ve vyšší
kategorii za příplatek. Maximálně 3 osoby na pokoji.

Niyama
DHAALU AtOL
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POPIs: resort vhodný pro milovníky šnorchlování a potápění i rodiny s
dětmi. Poskytuje exklusivní all inclusive – tzv. platinum plan, pro který je ve-
lice oblíbený. Transfer hydroplánem trvá cca 20 minut, resort je vzdálen od
letiště v Male 80 km. Nabízí ubytování v 57 plážových vilách, 6 rodinných vi-
lách, 16 Lagoon vilách (plážové vilky s terasou nad vodou), 36 Deluxe vod-
ních vilách 4 vodních suite.
VYBAVENÍ: 3 restaurace, 3 bary, bazén, fitness, sauna, lázně, masáže, salon
krásy, potápěčské centrum, centrum vodních sportů, obchod se suvenýry,
internetová kavárna, dětský klub, wi-fi.
PLáž: s jemným bílým pískem.
ZáBAVA A sPORT: potápění, vodní sporty, tenis, volejbal, venkovní hry,
stolní tenis, kulečník, rybolov, výlety, animační programy, diskotéka, živá
hudba.
sTRAVOVáNÍ: All Inclusive – tzv. platinum plan. 
VYBAVENÍ PLážOVýcH VIL: WC, venkovní koupelna, vana, fén, klimatizace,
minibar, příslušenství pro vaření kávy a čaje, trezor, telefon, plazmová TV,
CD a DVD přehrávač, 
wi-fi.
V základní ceně je ubytování typu Beach vila. Ubytování ve vyšší kategorii za
příplatek. Na pokoji maximálně 3 dospělí či 2 dospělí a 2 děti do 12 let.

Lily Beach Resort & Spa 
VARADERO
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POPIs: velmi komfortní designový resort pro náročné se nachází na severním
Male atolu v blízkosti korálových útesů, transfer rychlým člunem z 16 km
vzdáleného letiště trvá asi 25 minut, nabízí 20 baros vil, 24 deluxe vil a 30
vodních vil vhodných pro romantickou dovolenou.
VYBAVENÍ: 3 restaurace, 2 bary, butik, internet, prádelna, lázně, potápěčské
centrum, fitness centrum, knihovna, půjčovna CD a DVD.
PLáž: s jemným bílým pískem.
ZáBAVA A sPORT: centrum vodních sportů (windsurfing, vodní lyže, kánoe
aj.), potápění, šnorchlování (vybavení na šnorchlování k dispozici zdarma), vo-
lejbal, kulečník, stolní tenis, rybaření.
sTRAVOVáNÍ: snídaně. Možnost stravování a la carte v hotelové restauraci.
VYBAVENÍ POkOJů: ve všech pokojích se nachází klimatizace, zahradní kou-
pelna, minilednička, fén, telefon s mezinárodní předvolbou, televize se satelit-
ními programy, trezor, přístup na internet, CD přehrávač a příslušenství na
vaření kávy a čaje. V Baros vilách a vodních vilách také DVD přehrávač, příst-
roj na vaření espresa, chladnička na vína. Resort neubytovává děti mladší 8 let.
V základní ceně zájezdu je ubytování typu Deluxe vila. 

Baros Resort
SEVERNí MALE AtOL
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POPIs: jeden z nejluxusnějších resortů na Maledivách, vzdálenost 100 km
od letiště v Malé, transfer 30 min. hydroplánem, 70 plážových vilek, 71 vilek
nad vodou (za příplatek).
VYBAVENÍ: několik restaurací a barů, bazén, dětský bazén, laguna, fitness,
jóga, lázně, sauna, masáže, hlídání dětí (za poplatek), obchody se suvenýry,
konferenční centrum. 
PLáž: s bílým jemným pískem.
ZáBAVA A sPORT: vodní sporty (windsurfing, vodní lyžování, plachtění),
potápěčské centrum, stolní tenis, tenisový kurt, dětský klub.
sTRAVOVáNÍ: snídaně. Možnost stravování a la carte.
VYBAVENÍ PLážOVýcH VILEk: klimatizace, stropní ventilátor, koupelna,
WC, otevřená koupelna pod širým nebem, fén, CD přehrávač, minibar, tele-
fon, kávovar, trezor, terasa s výhledem na moře. Max. 3 osoby na pokoji.
V základní ceně zájezdu je transfer hydroplánem a ubytování typu Beach
vila. Ubytování ve vyšší kategorii za příplatek.

Conrad Maldives Rangali Island
JIžNí ARI AtOL
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POPIs: luxusní resort s neformální atmosférou s 84 plážovými nebo vod-
ními vilkami s privátním bazénkem, Resort se nachází 320 km severně od
letiště v Male. Transfer je zajišťován hydroplánem s dobou letu přibližně 75
minut.
VYBAVENÍ: 7 restaurací a barů, 3 bazény, lázně, masáže, butik, wi-fi
zdarma po celém ostrově, dětský klub. 
PLáž: s jemným bílým pískem.
ZáBAVA A sPORT: centrum vodních nemotorizovaných sportů, potápěč-
ské centrum, šnorchlování, rybaření, možnost výletů, plážový volejbal,
house reef.
sTRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení polopenze
nebo All Inclusive – oběd a večeře formou bufetu, celodenní občerstvení,
nealko nápoje, základní výběr alkoholických nápojů, minibar a nemotorizo-
vané vodní sporty.
VYBAVENÍ VIL: koupelna, sprcha po širým nebem, fén, klimatizace, stropní
ventilátor, telefon, trezor, minibar, příslušenství pro vaření kávy a čaje, ven-
kovní terasa, plážová lehátka, privátní bazének.V základní ceně zájezdu je
ubytování typu Beach Bungalow – maximálně 3 osoby na pokoji.Ubytování
ve vyšší kategorii za příplatek (vodní vilky, rodinné pokoje).

JA Manafaru
HAA ALIF AtOL
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POPIs: resort s 221 bungalovy se nachází v nejsevernější části Malediv, na
ostrově o rozloze zhruba 800 x 200 m, na Noonu atolu. Hlavní město Male
je vzdálené cca 165 km a transfer do resortu se zajišťuje prostřednictvím
hydroplánu, let trvá cca 45 min.
PLáž: krásná bílá pláž s jemným pískem kolem ostrova, ostrov má vlastní
korálový útes. 
VYBAVENÍ: obchod se suvenýry, 4 restaurace, 4 bary, vinotéka, prádelna,
směnárna.
ZáBAVA A sPORT: 2 bazény, dětský klub pro děti 3-12 let, posilovna, bad-
minton, stolní tenis, kulečník, stolní hry. Za poplatek tenis,masáže, sauna,
pára, ayurvéda, vodní sporty, výlety.
sTRAVOVáNÍ: snídaně, za příplatek polopenze či plná penze formou bu-
fetu v hlavní restauraci.
VYBAVENÍ POkOJů: stylové plážové vily jsou vybaveny nejmodernější tech-
nikou. Samozřejmostí je klimatizace, Sat TV s LCD obrazovkou, minibar, in-
ternet, trezor a Nesspresso kávovar. Příjemné je i venkovní prostor s
posezením u každé vily. Nadstandardní ubytování možné za příplatek

Sun Siyam Iru Fushi Resort
NOONU AtOL
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VsTUPNÍ fORMALITY: turistické vízum na pobyt do 30 dní se uděluje zdarma po příletu na le-
tiště v Kolombu. Platnost pasu musí být nejméně 6 měsíců od data vstupu. 
OčkOVáNÍ A LékAŘ: očkování není povinné. Doporučené je očkování proti hepatitidě typu B. Je-
likož cestujete do exotické země, vybavte se běžnými léky proti zvýšené teplotě a střevním potí-
žím. Na Srí Lance je v místním vodovodu pouze užitková voda. Pitná voda je bez potíží k dostání
v minimarketech v plastikových láhvích. 
JAZYk: úředním jazykem je sinhálština a tamilština. V turistických centrech se domluvíte anglicky. 
čAsOVý POsUN: + 5 hodin vůči středoevropskému času. 
NáPOJE A sTRAVA: všechny hotely na Srí Lance jsou minimálně se sní daní. Většina jídel je v mí-
stním stylu, převážně ochucené curry. Restaurace větších hotelů mají v nabídce též evropskou
kuchy ni. Ceny jídel a nápojů jsou přibližně stejné jako u nás. V hotelech vždy počítejte s vyššími
cenami. 
MěNA: místní měnou je srílanská rupie. 1 rupie je přibližně 15 haléřů. Nejvhodnější je mít s sebou
americké dolary, 1 USD = cca 100 rupií. Směnu doporučujeme již na letišti. Platební karty jsou ak-
ceptovány ve větších hotelech a restauracích. 

ELEkTRIcké NAPěTÍ: elektrické napětí je 230 - 240 V. Zásuvky jsou anglického typu se třemi zdíř-
kami. Doporučujeme vzít si s sebou redukci zásuvek. 
sPORTOVNÍ AkTIVITY: ideální pro pěší turistiku je horská oblast kolem Hortonových planin a
Adam’s Peak. Šnorchlování a potápění se provozuje hlavně na západním pobřeží v oblasti Hikka-
duwy a Unawatuny. Zátoka Urugam je ideálním místem pro surfaře. Na Srí Lance jsou tři golfová
hřiště světové úrovně v nadmořských výškách 10 metrů - Kolombo, 400 metrů - Kandy nebo 2.000
metrů - Nuwara Eliya. 
NákUPY: tradičním suvenýrem ze Srí Lanky jsou dřevěné masky z oblasti města Ambalangoda,
batik z oblasti kolem Kandy nebo všudepřítomný arak. 
VýLETY A PRůVODcE: vzhledem ke špatné dosažitelnosti turistických míst během jednoho dne
doporučujeme využít nabídku několikadenních okružních výletů s českým průvodcem. Od pro-
since do května je na ostrově přítomen český delegát. 
PRONá JEM AUTOMOBILU: vzhledem ke složité dopravní situaci, která turistům připadá jako
velmi chaotická, se na Srí Lance pronájem nedoporučuje.

SRí LANKA - vzácné kameny, aromatické čaje, fascinující míšení odlišných kultur a his-
torií, rajský tropický ostrov s přívětivými lidmi, bujnou vegetací, písčitým pobřežím s
modrým mořem. to vše je Srí Lanka. Jeden ostrov, ležící jižně od Indie, který patří k nej-
hezčím na světě. S výjimkou hlavního města Kolomba, které si dodnes zachovalo svůj
původní kolorit, zde nenaleznete jiné vel ké město. Velmi pestré je na Srí Lance nábo-
ženské složení obyvatel. Na ulicích pot káte buddhisty, hinduisty, muslimy i křesťany.  

Důležité informace

SRÍ LANKA
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SRí LANKA - ostrovní ráj OKRUH SRDCEM SRí LANKY SRí LANKA|MALEDIVY

PINNA wELA, POLONNA RUwA
Odjezd v brzkých ranních hodinách od Vašeho ho-
telu. Návštěva slo ního sirotčince Pinna wela, zalo že-
ného v roce 1975 za účelem záchrany opuš těných
a zraněných slonů. Ubytování v ho telu. Odpoledne
odjezd do královského města Polonna ruwa, které
bylo od 11. do 13. století hlavním městem Srí
Lanky a nachází se v něm ruiny chrámů a paláců, 4
velké sochy Buddhy vytesané do skály a další zají-
ma vosti a vykopávky. Večeře a nocleh.  

sIgIRIYA, DAMBULLA, MATALA
Po snídani odjezd ke skal nímu útvaru s pevností
na vrcholku - Sigiriya, také nazý vané „Lví skála".
Pevnost pochází z 5. století n.l. Poté odjezd do
Kandy. Zastávky v Dambulle s ná vštěvou jeskyn-
ních chrámů, v Za hradě koře ní v Matale a v manu-
faktuře na výrobu batikových potis ků. Příjezd do
Kandy, posledního hlavního města sin  hálských
králů, prohlídka. Večeře a nocleh.

kANDY
Po snídani návštěva Kandyjského chrámu. Dále po-
kračování s návštěvou krá lovské botanické zahrady
v Paradeniyi. Tato botanická zahrada má rozlohu
67 ha a můžete v ní najít více než 4.000 druhů
flóry. Po návštěvě botanické zahrady odjezd k moři
do Vašeho hotelu, kde program končí.
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ODLET Z PRAHY
Od let do Kolomba. Odbavení 2 ho d. před odletem.

kOLOMBO
Přílet do Kolomba, transfer do hotelu, ubytování. 

POBYT U MOŘE NA sRÍ LANcE  
Snídaně. Volný program na opalování, koupání,
sport a výlety. Srí Lanka však nabízí mimo pláží také
něco navíc - fascinující vnitrozemí s bujnou vege-
tací, které můžete probádat jak v rámci organizo-
vané skupiny, tak i indivi duálně, se zapůjče ným
moto cyklem či vozidlem. 

kOLOMBO - MALé
Transfer na letiště Kolombo, let do Malé (Maledivy).
Po příletu transfer lodí na Váš ostrov. Ubytování.

POBYT U MOŘE NA MALEDIVácH
Snídaně. Volný pro gram na opalování, koupání,
sport a výlety. Na své si zde přijdou především mi-
lovníci potápění. 

MALé - kOLOMBO
Snídaně. Transfer lodí na letiště v Malé, let do Ko-
lomba. Transfer do hotelu, nutný nocleh. 

kOLOMBO - PRAHA
Časný ranní odjezd na letiště, odlet. Přílet do Prahy.

10 dní / 7 nocí EXO–255

34.490,– Kčod

3 dny / 2 noci EXO–261

11.490,– Kčod

16 dní / 14 nocí EXO–275

56.990,– Kčod

ODLET Z PRAHY
Od let do Kolomba. Odbavení 2 ho d. před odletem.

kOLOMBO
Přílet do Kolomba. Transfer do hotelu, ubytování.

POBYT U MOŘE
Snídaně. Volný program na opalování, koupání,
sport a výlety. Hotelová recepce nabízí široký
výběr fakultativních výletů - např. prohlídky měst
Kandy, Nuwara Eliya, Galle, safari do NP Yala.
Dlouhé písčité pláže s nádherně čistou mořskou
vodou Vás vybízí k potápění, surfování či rybaření.
Srí Lanka však nabízí mimo pláží také něco navíc -
fascinující vnitrozemí s bujnou vegetací, které mů-
žete probádat jak v rámci organizované skupiny,
tak i indi viduálně, se zapůjčeným mo tocyklem
nebo vozidlem. K Vašemu příjemnému poby tu
přispěje mnoho vynikajících res taurací v okolí ho-
telu a podél pláží.

kOLOMBO - PRAHA
V ranních hodinách transfer na letiště v Kolombu
a odlet do Prahy. Let na trase.  

PŘÍET DO PRAHY
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program EXO 255
leteckou přepravu Praha - Kolombo - Praha
7x nocleh ve vybraném hotelu
česky hovořící průvodce (min. 12 osob)
program EXO 261
2x nocleh s polopenzí v hotelech kat. 3*
anglicky hovořící řidič-průvodce (min. 2 osoby)
program EXO 261
leteckou přepravu Praha - Kolombo - Malé - Kolombo - Praha
7x nocleh ve vybraném hotelu na Srí Lance
7x nocleh ve vybraném hotelu na Maledivách
Všehny programy
transfery letiště - hotel - letiště

Cena obsahuje

fakultativní výlety

Cena neobsahuje

























Fakultativní výlety na Srí Lance

Hotelové recepce nabízejí široký výběr fakultativních výletů - např. prohlídky měst Kandy, Nuwara Eliya, Galle, safari do NP Yala.



POPIs: tento privátní hotel s 12 pokoji se nachází v zálivu Tallala Bay. Je umís-
těn na klidném místě s krásným výhledem na oceán. Od letiště v Kolombu je
vzdálen cca 170 km. Doporučujeme pro milovníky klidné relaxace na pláži v
blízkosti krásné přírody.
VYBAVENÍ:  restaurace, bazén, internet.
PLáž: písčitá pláž přímo pod hotelem.
ZáBAVA A sPORT: potápění, šnorchlování, cyklistika, rybaření, turistika - v
blízkosti národní park Yalla s možností vidět slony či gepardy ve volné pří-
rodě.
sTRAVOVáNÍ: snídaně.
VYBAVENÍ POkOJů: všechny pokoje jsou vybaveny klimatizací, teplou a stu-
denou vodou, minibarem,  TV a balkónem či terasou. Za příplatek rodinný
pokoj či luxusní apartmán.

Residence Panorama Club
tALLALA BAY
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POPIs: jednoduchý hotel se 189 pokoji se nachází cca 12 km od Galle - hlav-
ního města jižní provincie a 130 km jižně od mezinárodního letiště v Ko-
lombu.
VYBAVENÍ: restaurace s mezinárodní kuchyní, bar, kavárna, sladkovodní
bazén s barem, vířivka, masáže, fitness, tropické zahrady, konferenční míst-
nost, trezory 
k dispozici na recepci.
PLáž: písčitá pláž přímo u hotelu.
ZáBAVA A sPORT: vodní sporty, šnorchlování, rybaření, tenis, stolní tenis,
badminton, volejbal, denní i večerní programy pro děti i dospělé.
sTRAVOVáNÍ: polopenze, za příplatek All Inclusive formou bufetu.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, ventilátor, koupelna s WC, rádio, telefon,
balkon/terasa, maximálně 3 osoby na pokoji.

Club Koggala Village
KOggALA 
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POPIs: luxusní residence Land's End se nachází v tropické zahradě přímo
na břehu Indického oceánu. Je oázou klidu a jediné co Vás bude rušit je
šum oceánu a okolní přírody. Z rezidence je překrásný výhled na oceán s
jedinečným pohledem na západ slunce. V dálce je vidět stará holandská
pevnost s majákem historického města Galle.
VYBAVENÍ: restaurace, bar, bazén, společenská místnost s TV se satelit-
ními programy, DVD, WI-FI.
PLáž: pláž Unawatuna, jedna z nejlepších na Srí Lance, je vzdálena 5 min
od residence.
ZáBAVA A sPORT: potápění, rybaření, plážové sporty, půjčovna kol.
sTRAVOVáNÍ: snídaně.
VYBAVENÍ POkOJů: 5 luxusně vybavených dvoulůžkových pokojů s klimati-
zací, koupelnou a WC s možností přistýlky.

Residence Land’s End’s
UNAWAtUNA

HH
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POPIs: oblíbený hotel s 67 pokoji je vzdálený 125 km od mezinárodního
letiště v Kolombu, rozprostírá se na okraji klidné zátoky v zahradě s trop-
ickým porostem.
VYBAVENÍ: restaurace s mezinárodní kuchyní, bar, bazén,  masáže, obchody
se suvenýry.
PLáž: s jemným pískem přímo u hotelu, jedna z nejlepších na Srí Lance.
ZáBAVA A sPORT: vodní sporty, potápěčské centrum, rybaření, plážový vole-
jbal, badminton, stolní tenis.
sTRAVOVáNÍ: snídaně, možnost stravování a la carte 
v hotelové restauraci.
VYBAVENÍ POkOJů: koupelna s WC, TV, telefon, klimatizace, stropní větrák,
balkon/terasa; pokoje typu deluxe za příplatek; maximálně 4 osoby na pokoji.
V základní ceně je ubytování typu Superior. Ubytování ve vyšší kategorii za
příplatek.

Calamander Unawatuna Beach Resort
SIHANOUKVILLE
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POPIs: oblíbený moderní resort s 96 pokoji se nachází 27 km jižně od
Colomba, transfer 100 minut jízdy z letiště.  Resort je obklopen bujnou trop-
ickou vegetací, okrasnými fontánami 
a bazénky, vhodný pro rodinnou dovolenou, klidné prostředí.
VYBAVENÍ: restaurace, kavárna, 3 bary, bazén s dětským brouzdalištěm, fit-
ness centrum, konferenční centrum, salon krásy, kadeřnické služby, obchody
se suvenýry, internet, hlídání dětí (na vyžádání), půjčovna automobilů.
PLáž: písčitá přímo u hotelu, dlouhá 200 metrů. 
ZáBAVA A sPORT: vodní sporty na pláži, tenis, squash, badminton, stolní
tenis, biliár, večer kulturní pořady.
sTRAVOVáNÍ: snídaně, All Inclusive (za příplatek) formou bufetu, celodenní
občerstvení, nealko nápoje; základní výběr alkoholických nápojů. Možnost
stravování a la carte.
VYBAVENÍ POkOJů: nastavitelná klimatizace, stropní ventilátor, koupelna s
WC, fén, telefon, minibar, kávovar, TV, trezor, balkon/terasa s výhledem na
moře; max. 3 osoby na pokoji.

Blue Water Resort 
WADDUWA 
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POPIs: luxusní hotel  se 104 pokoji je situován mezi pláží a přírodní trop-
ickou lagunou plnou vegetace, vzdálenost 35 km od mezinárodního letiště
Marawila.
VYBAVENÍ: několik restaurací, 3 bary, bazén, dětské brouzdaliště,
posilovna, dětský koutek, obchody se suvenýry, konferenční centrum. 
PLáž: písčitá přímo u hotelu.
ZáBAVA A sPORT: vodní sporty (šlapadla, kánoe, vodní 
aerobik), rybaření, půjčovna kol, volejbal, kurty na tenis a squash, stolní
tenis, golf, biliár, animační programy a zábavné večery pro hotelové hosty. 
sTRAVOVáNÍ: All Inclusive - snídaně,  obědy a večeře formou bufetu, celo-
denní občerstvení, nealko nápoje; základní výběr alkoholických nápojů.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, fén, telefon, TV, trezor,
balkon/terasa s výhledem na lagunu nebo do zahrady; maximálně 3 osoby
na pokoji.

Hotel Club Palm Bay
MARAWILA
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POPIs: příjemný hotel ležící na západním pobřeží u velmi hezké pláže nabízí
90 pokojů včetně 6 suitů, nachází se 
70 km jižně od Kolomba, 105 km od letiště.
VYBAVENÍ: restaurace a střešní restaurace s barem, bar 
u bazénu a i na pláži, kavárna, obchod se suvenýry,  Ayurvédské centrum.
PLáž: písčitá pláž přímo u hotelu.
ZáBAVA A sPORT: fitness, bazén, dětský bazének, beach volejbal, vodní pólo,
stolní tenis, přes den a večer hraje živá hudba.
sTRAVOVáNÍ: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. All Inclusive (za
příplatek) - snídaně, obědy a večeře formou bufetu, celodenní občerstvení,
nealkoholické  nápoje a základní výběr alkoholických nápojů.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, TV, koupelna se sprchou/vanou a WC, malá
lednička, telefon, balkon nebo terasa s výhledem na moře, maximálně 4
osoby na pokoji.
V základní ceně je ubytování typu standard.

Induruwa Beach Resort
BENtOtA

HHH

POPIs: klidný hotel se 72 pokoji se nachází v rozlehlé tropické zahradě,
vzdálenost 74 km jižně od mezinárodního letiště v Kolombu.
VYBAVENÍ: restaurace s mezinárodní kuchyní, bar, kavárna, 2 venkovní ba-
zény, dětské brouzdaliště, sauna, fitness, obchody se suvenýry, konferenční
centrum.
PLáž: písčitá přímo u hotelu.
ZáBAVA A sPORT: vodní sporty, tenis, squash, volejbal, animační programy
a tématické večery pro hotelové hosty.
sTRAVOVáNÍ: All Inclusive - snídaně, obědy a večeře formou bufetu, celo-
denní občerstvení, nealko nápoje; základní výběr alkoholických nápojů.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, fén, TV, telefon, balkon/te-
rasa s výhledem na moře; pokoje typu superior za příplatek; maximálně 4
osoby na pokoji.
V základní ceně je ubytování typu standard.

Hotel Mermaid
WADDUWA

HHH
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POPIs: velmi příjemný hotel se 133 pokoji je vzdálen 105 km od mezinárod-
ního letiště, je obklopen rozsáhlou tropickou zahradou a kokosovým hájem,
vhodný pro rodinnou dovolenou, služby na vysoké úrovni.
VYBAVENÍ: restaurace, bar, kavárna, bazén, posilovna, obchody se suvenýry,
konferenční místnost.
PLáž: písčitá přímo u hotelu.
ZáBAVA A sPORT: vodní sporty na pláži, rybaření, tenis, stolní tenis, volejbal,
biliár, večerní zábavné programy pro hotelové hosty.
sTRAVOVáNÍ: snídaně, All Inclusive (za příplatek) formou bufetu, celodenní
občerstvení, nealko nápoje; základní výběr alkoholických nápojů. Možnost
stravování a la carte.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, telefon, TV, minibar, trezor,
balkon/terasa s výhledem do zahrady. 
Maximálně 4 osoby na pokoji.

Bentota Beach Hotel
BENtOtA

HHHH

POPIs: velmi hezký luxusní hotel se 124 pokoji umístěný na břehu moře,
vzdálený 40 km od Kolomba a 2 km od vesnice Kalutara. 
VYBAVENÍ: krásná vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace + 2 menší s ob-
sluhou, lobby bar, bar u bazénu, veliký bazén s vířivkou, dětské brouzdal-
iště, kvalitní wellness centrum, kadeřnictví, obchod se suvenýry,
konferenční místnost.
PLáž: písečná pláž přímo před hotelem, lehátka a slunečníky jsou pro
klienty hotelu zcela zdarma.
ZáBAVA A sPORT: 2 tenisové kurty s osvětlením, squash, volejbal, bad-
minton, kulečník, fitness, sauna, diskotéka a noční klub.
sTRAVOVáNÍ: snídaně, All Inclusive (za příplatek) formou bufetu, celodenní
občerstvení, nealko nápoje; základní výběr alkoholických nápojů. Možnost
stravování a la carte.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, telefon, TV, minibar, rádio, trezor, kávovar,
koupelna s vanou, sprchou, fénem a WC, balkon s výhledem na moře přes
zahradu, maximálně 3 osoby na pokoji.  
V základní ceně je ubytování typu Deluxe. Ubytování ve vyšší kategorii za
příplatek.

Royal Palms Beach
KALUtARA

HHHHH
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ASIE / INDIE

VsTUPNÍ fORMALITY: občané ČR i SR potřebují ke vstupu do země vstupní vízum, které lze za-
řídit v Praze prostřednictvím CK za poplatek 1.800,- Kč. Je nutné 2x foto pasového formátu a ori-
ginál pasu, jež musí platit min. 6 měsíců po plánovaném návratu z Indie. Vyřízení trvá 7 - 14 dní.
OčkOVáNÍ A ZDRAVÍ: povinná nejsou žádná očkování. Doporuču jeme očkování proti žloutence
typu A a B a břišnímu tyfu. 
čAsOVý POsUN: + 4 hodiny 30 minut oproti SEČ. 
NáPOJE A sTRAVA: všechny hotely v Indii jsou minimálně se snídaní, většinou formou bufetu.
Většina jídel je v místním sty lu, převážně ochucené curry. Restaurace větších hotelů mají v na-
bídce též evropskou kuchyni. polévka sabzí čorba 40 Kč, kuře tandoori (100 - 140 Kč), sýr tikka (80
- 100 Kč), pivo cca 100 Kč, kola 20 Kč, voda (1,5 l) 15 Kč, čaj masala 5 - 10 Kč.
MěNA: místní měnou je indická rupie (INR), 1 USD = cca 46 INR. Většina hotelů má vlastní smě-
nárnu, kde jsou nabízeny oficiální kurzy ke všem volně směnitelným měnám. Hotely též přijímají

pla tební karty (VISA, MASTER). Bankomaty fungují velmi omezeně, takže je nutné vzít si s sebou
hotovost.  
ELEkTRIcké NAPěTÍ: 230 - 240 V, 50 Hz, zástrčky blízké evropskému standardu, avšak většinou
se 3 zdířkami. Vyskytuje se však i řada jiných typů, zásuvky mají často rozvorky, do nichž zapad-
nou různé rozteče zástrček. V některých indických oblastech jsou poměrně časté výpadky elek-
trického proudu. 
sPORTOVNÍ AkTIVITY: Goa nabízí 100 km pláží s možností vodních sportů. 
NákUPY: koření, textil, koberce, šperky. 
VýLETY A PRůVODcE: během charterových letů je přítomen česky hovořící delegát. Fakultativní
prohlídka staré Goa, katedrály, vodopádů Dudhsagar. 
PRONá JEM AUTOMOBILů: vzhledem k hustotě provozu se nedoporučuje.

INDIE - subkontinent pod Himálajem již po tisíciletí jitří fantazii. Jedna z kolébek lid ské
kultury vždy přita ho vala poutníky i dobyvatele. Ro  diště Buddhovo, panství Velkých
Mug ha lů, milovaná vlast Máhatmy gándhího, pů sobiště Matky terezy. Indie, která dala
světu mimo jiné učení o pomíjivosti všeho po zemského, ukazuje světu v křehkém mra-
mo rovém snu tádž Mahalu důkaz o věč ném trvání toho nejneuchopitelnější ho - lás ky.
Lásky, která stejně jako bůh Šiva do káže tvořit i ničit ve vzájemné harmonii proti kla dů.
Nekonečných protikladů mi liardy indic kých bohů. Indie je zemí, kterou nelze po cho  pit,
lze ji pouze osobně procítit.

Důležité informace

INDIE

gOA

9 dní / 7 nocí EXO–345

33.990,– Kčod

ODLET Z PRAHY
Odlet z letiště Praha - Ruzyně. Odbavení 2 hodiny
před odletem. Odlet do Goa.

gOA
Snídaně v letadle, přílet do Goa. Transfer do ho-
telu, ubytování.

POBYT U MOŘE
Snídaně. Volný program na opalování, kou pání,
sport a výlety. Celkem 101 km pobřeží, z velké vět-
šiny dlouhé, široké a více méně prázdné pláže, lá-
kají již po desetiletí turisty z celého světa. Dalším 

mag netem jsou příznivé klimatické pod mínky
(především v zimě), architektura (četné portugalské
koloniální stavby z mi nulých století, ale také hindské
chrá my), a též pro Evropana ne zcela cizí ci vilizační
dědictví bývalé portugalské kolonie: velice nepro-
blematická symbió za hinduismu, křesťanství a is-
lámu. Možnost fakultativních výletů do staré Goa, s
katedrálou ze 16. století, nebo k vodopádu Dudh-
sagar se zastávkou v zahradě s tropickým kořením.

gOA - PRAHA
V ranních hodinách transfer na letiště a odlet do
Prahy. Přílet do Prahy ve večerních hodinách.
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POPIs: hotel rodinného typu se nachází 40 km od letiště. Ubytování je
možné v jednom z 50 pokojů typu Standard, Suite nebo Deluxe.
VYBAVENÍ: restaurace, bar, trezor na recepci.  
PLáž: písečná, 100 metrů od hotelu.
ZáBAVA A sPORT: 2 bazény, rezervace vodních sportů 
a výletů na recepci, masáže.
sTRAVOVáNÍ: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, ventilátor, koupelna s WC, minibar, TV s ka-
belovým připojením, kuchyňka při delším pobytu.
V základní ceně zájezdu je ubytování typu Standard. Ubytování ve vyšší kate-
gorii za příplatek. Maximálně 4 osoby na pokoji.

Santana Beach Resort
CANDOLIM BEACH

HHH

POPIs: oblíbený hotel se 125 pokoji typu Standard, Executive nebo Deluxe
se nachází cca 20 km severně od letiště v Goa. 
VYBAVENÍ: restaurace, bar, konferenční prostory.
PLáž: písečná, 250 metrů od hotelu.
ZáBAVA A sPORT: bazén, vodní sporty na pláži, stolní tenis, kulečník.
sTRAVOVáNÍ: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, ventilátor, koupelna s WC, lednička, TV se
satelitním příjmem, trezor, varná konvice, 
Wi-Fi za poplatek.
V základní ceně zájezdu je ubytování typu Superior. Ubytování ve vyšší kat-
egorii za příplatek. Maximálně 3 osoby 
na pokoji.

Keys Resort - Ronil
CALANgUtE BEACH

HHHHH
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POPIs: příjemný All Inclusive hotel v patrových domcích se 106 pokoji se
nachází 45 km severně od letiště. 
VYBAVENÍ: restaurace, bar, tradiční masáže, zahrada, Wi-Fi.
PLáž: písečná, 150 metrů od hotelu.
ZáBAVA A sPORT: bazén, vířivka, kulečník, fitness.
sTRAVOVáNÍ: All Inclusive: plná penze formou bufetu, národní alkoholické
(11:00 – 23:00 hod.) a nealkoholické nápoje.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, telefon, TV
s kabelovým připojením, minibar, terasa nebo balkón.   
V základní ceně zájezdu je ubytování typu Superior. Ubytování ve vyšší kate-
gorii za příplatek. Maximálně 3 osoby na pokoji.

Whispering Palms
SINQUERIM BEACH

HHHH

POPIs: luxusní resort s vysokou kvalitou služeb se nachází 28 km jižně od
letiště. Hotel má celkem 154 pokojů typu Superior, Premium Deluxe a
Suite.
VYBAVENÍ: 3 restaurace, 2 bary, nákupní galerie, business centrum, kon-
ferenční prostory, salón krásy.
PLáž: písečná,přímo u hotelu.
ZáBAVA A sPORT: bazén s dětským brouzdalištěm, posilovna, tradiční
masáže, bowling, kasino, půjčovna kol, stolní tenis, kulečník, dětské hříště.
sTRAVOVáNÍ: snídaně. Široká nabídka mezinárodních kuchyní formou a la
carte.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, TV se satelitním příjmem,
telefon, Wi-Fi, trezor, minibar za poplatek.
V základní ceně zájezdu je ubytování typu Superior. Ubytování ve vyšší kat-
egorii za příplatek. Maximálně 3 osoby na pokoji typu.

Zuri White Sands
VARCA BEACH

HHHHH
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POPIs: luxusní hotel s 312 pokoji se nachází v rozlehlé zahradě blízkosti
provinčního města Goa, přibližně 25 minut od mezinárodního letiště.  
VYBAVENÍ: 3 restaurace, 3 bary, tradiční masáže, 
konferenční prostory, kadeřnický salón, hlídání dětí, Wi-Fi.
PLáž: písečná, přímo u hotelu.
ZáBAVA A sPORT: bazén s dětským brouzdalištěm, posilovna, sauna, vířivka. 
sTRAVOVáNÍ: snídaně, široký výběr mezinárodních kuchyní formou a la
carte.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, ventilátor, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
minibar, kávovar, trezor, TV se satelitním příjmem, telefon, balkón nebo
terasa.
V základní ceně zájezdu je ubytování typu Standard. Ubytování ve vyšší kate-
gorii za příplatek. Maximálně 3 osoby na pokoji.

grand Hyatt
BAMBOLIM BEACH

HHHHH

POPIs: exkluzivní resort s komfortními 206 pokoji s výhledem na lagunu.
Hotel poskytuje vysoký standard služeb.     
VYBAVENÍ: 4 špičkové restaurace, 3 bary, tradiční masáže, konferenční
prostory, nákupní galerie, zahrada s tropickým kořením, dětský koutek.
PLáž: písečná, přímo u hotelu.
ZáBAVA A sPORT: bazén, dětský bazén, sauna, posilovna, 12-ti jamkové
golfové hřiště, plážové sporty, tenisové kurty.
sTRAVOVáNÍ: snídaně, široká nabídka mezinárodních kuchyní formou a la
carte.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, ventilátor, koupelna s WC, LCD televizor
se satelitním příjmem, minibar, telefon, internet, trezor, kávovar.
V základní ceně zájezdu je ubytování typu Lagoon Terrace. Ubytování ve
vyšší kategorii za příplatek. Maximálně 3 osoby na pokoji.

the Leela
CAVELOSSIM BEACH

HHHHH



ASIE / MALAJSIE

VsTUPNÍ fORMALITY: turistické vízum na pobyt do 90 dní se uděluje zdarma po příletu do země.
Platnost pasu musí být nejméně 6 měsíců od vstupu do země. 
OčkOVáNÍ A ZDRAVÍ: povinná  nejsou žádná očkování. Dopo ručujeme očkování proti žloutence
typu A a B a břišnímu tyfu. 
čAsOVý POsUN: + 7 hodin oproti SEČ. 
NáPOJE A sTRAVA: všechny hotely v Malajsii jsou minimálně se snídaní, většinou bufetového
stylu. Převládá čínská a indická kuchyně. Restaurace větších hotelů mají v nabídce též evropskou
kuchyni. Typickým místním jídlem jsou smažené nudle či rýže. Nedoporučujeme pít nápoje s
ledem. Jedná se o muslimskou zemi - alkohol se prodává výjimečně. Orientační ceny: smažené
nudle nebo rýže 40 - 80 Kč, pivo 80 - 100 Kč, kola 25 Kč, voda (1,5 l) 30 Kč. 
MěNA: místní měnou je malajský dolar neboli ringgit (RM), 1 USD = cca 3,70 RM. Většina hotelů
má vlastní směnárnu, kde jsou nabízeny oficiální kurzy ke všem volně směnitelným měnám. Ho-

tely též přijímají platební karty (VISA, MASTER). Bankomaty fungují velmi omezeně, takže je nutné
vzít si s sebou hotovost.  
ELEkTRIcké NAPěTÍ: 230 - 240 V, 50 Hz, zástrčky blízké evropskému standardu, avšak většinou
se 3 zdířkami. Vyskytuje se však i řada jiných typů, zásuvky mají často rozvorky, do nichž zapad-
nou různé rozteče zástrček. 
sPORTOVNÍ AkTIVITY: na ostrovech Tioman a Langkawi možnost vodních sportů, šnorchlování
a potápění. 
NákUPY: koření, textil. 
VýLETY A PRůVODcE: v ceně pobytových zájezdů v ceně půldenní okruh v Kuala Lumpuru s an-
glicky hovořícím průvodcem. 
PRONá JEM AUTOMOBILů: Langkawi i Tioman jsou menší ostrovy bez možnosti výjezdů auto-
mobilem do okolí.

MALAJSIE - přírodně i kulturně jedna z nejzají mavějších zemí Asie. Divoké a nepro-
stupné pra lesy Malaj ského poloostro va, hluboké jeskyně a ne betyčné horské masívy
severního Bornea. Pra les  ní chýše původních domorodých kmenů, orien  tální nádhera
vznosných mešit muslim ských Malajců, zdobné chrámy a kouř vonných tyčinek Číňanů
i barvité ohňové obřady indických tamilů. Britské koloniální horské stanice s hrázděný-
mi domy, foukačky se šípy k lovu denní obživy. Čajové plantáže, háje kokosových a olej-
ných palem. Kilometry liduprázdných pláží, zapadlé vesničky i nejvyšší mrakodrapy
planety. Úžasná mozaika kontrastů. Malajsie, ta pravá Asie!

Důležité informace

MALAJSIE

LANgKAWI

10 dní / 7 nocí EXO–240

47.990,– Kčod

ODLET Z PRAHY
Odlet na trase Praha - Kuala Lumpur.

kUALA LUMPUR
Přílet do Kuala Lumpuru, transfer do hotelu, ubyto-
vání, nocleh.

kUALA LUMPUR
Snídaně. Dopolední prohlídka bouřlivě se rozvíjejí-
cího Kuala Lumpuru s návštěvou náměstí Merdeka,
Národní mešity, želez nič  ního nádraží v maurském
stylu, paláce Sultana Abdula Samada. Městu dnes
domi nuje televizní věž a tzv. dvojčata firmy Petronas
- nejvyšší mrakodrap naší pla ne ty. Ve čer doporuču-
jeme návštěvu někte ré ho z místních večerních tržišť.

kUALA LUMPUR - LANgkAwI
Snídaně. Transfer na domácí letiště Sabang, odlet na
ostrov Langkawi. Trans fer do hotelu, ubytování.

LANgkAwI 
Snídaně. Pobyt v hotelu dle výběru. Volný program.
Mož nost výle tů po ostro vě. Doporu čuje me vý let na
ostrov v národním moř ském parku Pu lau Payar s bo-
ha tým podvodním živo tem, okruh ostro vem s náv-
štěvou největších pozoru hod ností - vodopádů
Te murun, střediska lidových ře me sel Bu  daya a Gale-
rie Per dana Menteri, pří  padně návštěvu akvária na
Pantai Tengah.

LANgkAwI - kUALA LUMPUR
Snídaně. Transfer na letiště, odlet do Kuala Lum puru,
transfer na mezinárodní letiště, odlet do Prahy. 

PŘÍLET DO PRAHY
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tIOMAN PERHENtIAN REDANg

ODLET Z PRAHY

kUALA LUMPUR
Přílet do Kuala Lumpuru, transfer do hotelu, nocleh.

kUALA LUMPUR
Snídaně. Dopolední prohlídka bouřlivě se rozvíjejícího
Kuala Lumpuru s návštěvou náměstí Merdeka, Ná-
rodní mešity, želez nič  ního nádraží v maurském stylu,
paláce Sultana Abdula Samada. Městu dnes domi nuje
televizní věž a tzv. dvojčata firmy Petronas - nejvyšší
mrakodrap naší pla ne ty. Ve čer doporučujeme náv-
štěvu někte ré ho z místních večerních tržišť.

kUALA LUMPUR - PERHENTIAN
Snídaně. Transfer na domácí letiště Sabang, odlet do
Kota Bharu. Trans fer do přístavu v Kuala Besut, dále
lodí na ostrov Perhentian. Ubytování, nocleh.

PERHENTIAN 
Snídaně. Volný program. Mož nost výle tů po ostro vě. 

PERHENTIAN - kUALA LUMPUR
Snídaně. Transfer na letiště v Kota Bharu, přelet do
Kuala Lum puru,  transfer na mezinárodní letiště,
odlet do Prahy. 

PŘÍLET DO PRAHY
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ODLET Z PRAHY

kUALA LUMPUR
Přílet do Kuala Lumpuru, transfer do hotelu, nocleh.

kUALA LUMPUR
Snídaně. Dopolední prohlídka bouřlivě se rozvíjejícího
Kuala Lumpuru s návštěvou náměstí Merdeka, Ná-
rodní mešity, želez nič  ního nádraží v maurském stylu,
paláce Sultana Abdula Samada. Městu dnes domi nuje
televizní věž a tzv. dvojčata firmy Petronas - nejvyšší
mrakodrap naší pla ne ty. Ve čer doporučujeme náv-
štěvu někte ré ho z místních večerních tržišť.

kUALA LUMPUR - REDANg
Snídaně. Transfer na letiště Sabang, odlet na ostrov
Redang. Trans fer do hotelu, ubytování.

REDANg
Snídaně. Volno. Mož nost výle tů po ostro vě. 

REDANg - kUALA LUMPUR
Snídaně. Transfer na letiště, odlet do Kuala Lum puru,
transfer na mezinárodní letiště, odlet do Prahy. 

PŘÍLET DO PRAHY

10 dní / 7 nocí EXO–242

46.990,– Kčod

10 dní / 7 nocí EXO–243

43.990,– Kčod

10 dní / 7 nocí EXO–244

48.990,– Kčod

sTEJNý PROgRAM JAkO EXO - 240. 

kUALA LUMPUR - TIOMAN
Snídaně. Transfer na letiště, odlet na ostrov Ti-
oman. Transfer do hotelu, ubytování. 

TIOMAN
Snídaně. Pobyt v hotelu dle výběru. Volno ke kou-
pání, šnorchlování, potápění nebo sportovním ak-
tivitám. Možnost výletů po ostrově. Doporu čujeme
navštívit mořský park v Tanjung Mesohu, podnik-
nout poho dlný pěší po chod pralesem na pláž Juara
na opačné straně ostrova či návště vu některé z po-
tápěčských lokalit na ostrovech Pulau Labas a
Pulau Chebeh. 

TIOMAN - kUALA LUMPUR
Snídaně. Transfer na letiště, odlet do Kuala Lum-
puru, odlet do Prahy. 

PŘÍLET DO PRAHY
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program EXO 720
leteckou přepravu Praha - Havana (Varadero) - Praha
7x nocleh s All Inclusive ve vybraném hotelu
česky hovořící delegát během celého roku
programy EXO 794, 723, 714
leteckou přepravu Praha - Havana - Praha
2x nocleh se snídaní v Havaně
polodenní okružní prohlídka Havany s obědem
přelety Havana - Cayo Santa Maria/Cayo Coco - Havana
5x nocleh s All Inclusive ve vybraném hotelu
Všehny programy
transfery letiště - hotel - letiště
asistenci partnerské CK

Cena obsahuje

vstupní vízum 950,- Kč
fakultativní výlety

Cena neobsahuje

























PERHENTIAN
Souostroví Perhentian leží 20 km východně
od Malajského poloostrova v Thajském zá-
livu a je tvořeno soustavou dvou větších
korálových ostrovů. Je to malebný tropický
ráj pro milovníky šnorchlování, potápění a
nádherných pláží u tyrkysového moře. Tyto
ostrůvky patří k nejkrásnějším v celé jihový-
chodní Asii a lákají i obdivovatele dovole-
ných ve stylu Robinsona Crusoe.

REDANG
Ostrůvek Redang se nachází 45 km od po-
břeží státu Ternegganu v lokalitě Národ-
ního mořského parku, který nabízí vynikající
podmínky pro potápění a šnorchlování.
Místní pláže lákají bílým jemným pískem při-
pomínajícím „karibské pláže“. Na ostrově Re-
dang si přijdou na své jak milovníci koupání,
tak i lidé upřednostňující pěší výlety do tro-
pického deštného pralesa ve vnitrozemí. 

TIOMAN
Osamělý ostrov se nachází v modravých vo-
dách Jihočínského moře u jihovýchodního po-
břeží Malajského poloostrova. Ostrov je
dostatečně velký na to, aby si i dnes uchoval
atmosféru tropického ráje tak jako v dobách,
kdy se stal dějištěm kdysi kultovního americ-
kého filmu o legendárním Bali Hai. Dlouhé
pláže bělostného písku dávají vyniknout zales-
ně ným vrcholkům pokrytým džunglí.



PANgKOR BORNEO

10 dní / 7 nocí EXO–246

29.990,– Kčod

3 dny / 2 noci EXO–245

29.990,– Kčod

program EXO 795
leteckou přepravu Praha - Havana - Praha
2x nocleh se snídaní v Havaně
polodenní okružní prohlídka Havany s obědem
přelet Havana - Cayo Largo - Havana
5x nocleh s All Inclusive ve vybraném hotelu
program EXO 796
leteckou přepravu Praha - Holguin - Praha
7x nocleh s All Inclusive ve vybraném hotelu
EXO 719 (prodloužení k programům)
2x nocleh s All Inclusive ve vybraném hotelu  v Havaně
okružní prohlídka Havany s obědem
Všehny programy
transfery letiště - hotel - letiště
asistenci partnerské CK

Cena obsahuje

vstupní vízum 950,- Kč
fakultativní výlety

Cena neobsahuje



























PANgkOR
Ostrov, jehož rozloha je pouhých 8 km² a
počet obyvatel je přibližně 25.000. Pang-
kor byl v minulosti útočištěm rybářů, ná-
mořníků, obchodníků a pirátů, a také
strategickým obchodním místem. Ekono-
mika Pangkoru byla vždy závislá na rybo-
lovu a výrobcích z ryb, což trvá dodnes.
Ostrov na bí zí mnoho zajímavých aktivit,
včetně dobrodružných treků do džungle,
výletů na motorce nebo na kole, které lze
pronajmout od 8 RM/den.

BORNEO
Malajské severní Borneo je úžasnou smě-
sicí pestré tropické džungle s divokou pří-
ro dou (orangutani, opice, kroko dýli),
domorodými kulturami, jeskyněmi, skalna-
tými pobřežími či přírodními plážemi. Stát
Sabah je hornatý a nachází se zde jeden
z největších světových nedotčených pra-
lesů a řada národních parků. Od hlavního
města Kota Kinabalu na sever se nachází
nejkrásnější pláže tohoto asijského neza-
pomenutelného ráje.

PENANG
Ostrov se nachází na severozápadním pobřeží
malajského poloostrova, s pevninou je spojen
mostem. Hlavním centrem je Georgetown pa-
třící pod ochranu UNESCO. Ostrov má bohaté
multikulturní dědictví, ve kterém se mísí prvky
malajské, čínské, indické či  evropské kultury.
Tyto vlivy najdeme jak v přírodních a historic-
kých zajímavostech, tak i v místní kuchyni. Lze
odsud podnikat výlety za šnorchlováním na ne-
daleký ostrov Pulau Payar.

PENANg

ODLET Z PRAHY

kUALA LUMPUR
Přílet do Kuala Lumpuru, transfer do hotelu, nocleh.

kUALA LUMPUR
Snídaně. Dopolední prohlídka bouřlivě se rozvíjejí-
cího Kuala Lumpuru s návštěvou náměstí Merdeka,
Národní mešity, želez nič  ního nádraží v maurském
stylu, paláce Sultana Abdula Samada. Městu dnes
domi nuje televizní věž a tzv. dvojčata firmy Petronas -
nejvyšší mrakodrap naší pla ne ty. Ve čer doporuču-
jeme návštěvu někte ré ho z místních večerních tržišť.

kUALA LUMPUR - PENANg
Snídaně. Transfer na letiště Sabang, odlet na ostrov
Penang. Trans fer do hotelu, ubytování.

PENANg
Snídaně. Volno. Mož nost výle tů po ostro vě. 

PENANg - kUALA LUMPUR
Snídaně. Transfer na letiště, odlet do Kuala Lum puru,
transfer na mezinárodní letiště, odlet do Prahy. 

PŘÍLET DO PRAHY

10 dní / 7 nocí EXO–241

29.990,– Kčod
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ODLET Z PRAHY

kUALA LUMPUR
Přílet do Kuala Lumpuru, transfer do hotelu, nocleh.

kUALA LUMPUR
Snídaně. Dopolední prohlídka bouřlivě se rozvíjejí-
cího Kuala Lumpuru s návštěvou náměstí Merdeka,
Národní mešity, želez nič  ního nádraží v maurském
stylu, paláce Sultana Abdula Samada. Městu dnes
domi nuje televizní věž a tzv. dvojčata firmy Petronas -
nejvyšší mrakodrap naší pla ne ty. Ve čer doporuču-
jeme návštěvu někte ré ho z místních večerních tržišť.

kUALA LUMPUR -  PANgkOR
Snídaně. Transfer na domácí letiště Sabang, odlet
na ostrov Pangkor. Trans fer do hotelu, ubytování.

PANgkOR 
Snídaně. Volný program. Mož nost výle tů. 

PANgkOR - kUALA LUMPUR
Snídaně. Transfer na letiště, odlet do Kuala Lum puru,
transfer na mezinárodní letiště, odlet do Prahy. 

PŘÍLET DO PRAHY
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ODLET Z PRAHY

kUALA LUMPUR
Přílet do Kuala Lumpuru, transfer do hotelu, nocleh.

kUALA LUMPUR
Snídaně. Dopolední prohlídka bouřlivě se rozvíjejí-
cího Kuala Lumpuru s návštěvou náměstí Merdeka,
Národní mešity, želez nič  ního nádraží v maurském
stylu, paláce Sultana Abdula Samada. Městu dnes
domi nuje televizní věž a tzv. dvojčata firmy Petronas -
nejvyšší mrakodrap naší pla ne ty. Ve čer doporuču-
jeme návštěvu někte ré ho z místních večerních tržišť.

kUALA LUMPUR -  kOTA kINABALU
Snídaně. Transfer na domácí letiště Sabang, odlet do
Kota Kinabalu, hlavního města malajského státu Sabah
na ostrově Borneo. Trans fer do hotelu, ubytování.

kOTA kINABALU 
Snídaně. Volný program. Mož nost výle tů. 

kOTA kINABALU - kUALA LUMPUR
Snídaně. Transfer na letiště, odlet do Kuala Lum puru,
transfer na mezinárodní letiště, odlet do Prahy. 

PŘÍLET DO PRAHY
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POPIs: luxusní plážový hotel s 258 pokoji se nachází v jihozápadní části os-
trova Langkawi ve vzdálenosti 15 km od mezinárodního letiště. 
VYBAVENÍ: 2 restaurace s výběrem malajských, japonských a evropských
specialit, několik barů, kavárna, 2 venkovní bazény s vířivkou, krytý dámský
bazén, posilovna, lázně, konferenční centrum, obchody se suvenýry, půjčovna
automobilů.
PLáž: jedna z nejhezčích pláží (s jemným bílým pískem) ostrova Pantai Ten-
gah přímo u hotelu.
ZáBAVA A sPORT: vodní sporty, rybaření, 3 tenisové kurty, kurt na squash,
golf, diskotéka, karaoke. 
sTRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu, možnost stravování a la carte v
hotelové restauraci.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, lednička s minibarem, TV,
trezor; maximálně 3 osoby na pokoji.

Holiday Villa Beach Resort
LANgKAWI

HHHH

POPIs: stylový luxusní resort s 350 pokoji se nachází na západním pobřeží
Langkawi ve vzdálenosti 8 km od letiště; celý komplex byl vystavěn ve stylu
malajské vesnice s využitím prvků tradiční dřevěné architektury.
VYBAVENÍ: 3 restaurace, 2 bary, 2 venkovní bazény, vířivka, sauna, masáže,
lázně, obchody se suvenýry, kadeřnický salon, konferenční centrum,
půjčovna automobilů a jízdních kol.
PLáž: písečná pláž Pantai Cenang s jemným bílým pískem a pozvolným
přístupem do moře.
ZáBAVA A sPORT: vodní sporty, tenis a squash, cvičné golfové hřiště,
diskotéka. 
sTRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu, možnost stravování a la carte v
hotelové restauraci.
VYBAVENÍ POkOJů: nastavitelná klimatizace, koupelna s WC, fén, TV, rádio,
telefon, rychlovarná konvice, lednička s minibarem, trezor, prostorná
terasa s výhledem do zahrady nebo na moře (za příplatek); maximálně 3
osoby na pokoji.

Meritus Pelangi Beach Resort
LANgKAWI

HHHHH

ESO
tip

POPIs: velmi kvalitní plážový resort nacházející se v severozápadní části os-
trova Langkawi, necelých 20 minut od mezinárodního letiště, komplex s 502
pokoji (chatky či vodní bungalovy) se rozprostírá v bezprostřední blízkosti 
Andamanského moře a tropického deštného lesa.
VYBAVENÍ: několik restaurací s mezinárodní i místní 
kuchyní, bary, bazén, jacuzzi, fitness centrum, Ayurvédské lázně, konferenční
sály, internet, směnárna, dětské hřiště, obchod se suvenýry, prádelna, noční
klub.  
PLáž: písečná přímo před hotelem.
ZáBAVA A sPORT: vodní sporty (windsurfing, kánoe, 
plachtění), osvětlené tenisové kurty, fitness, masáže, sauna, půjčovna kol a
kajaků,  kulečník, turistika do džungle, lodní výlety, nedaleko se nachází gol-
fové hřiště či potápěčské centrum.
sTRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu.
VYBAVENÍ POkOJů: individuálně nastavitelná klimatizace, telefon, TV, trezor,
vysoušeč vlasů, minibar, kávovar, WC s koupelnou či sprchou, balkon s výhle-
dem na moře či do tropické zahrady, ubytování ve vyšší kategorii za příplatek.

Berjaya Langkawi Beach Resort 
LANgKAWI

HHHHH

ESO
tip



POPIs: luxusní hotel na nejhezčí pláži ostrova. Pavilóny v tradiční malajském
stylu.
VYBAVENÍ: 5 restaurací, 3 bary, internetová kavárna, společenské a konfer-
enční místnosti, klinika, obchod se suvenýry, 
hlídání dětí.
PLáž: písečná přímo před hotelem.
ZáBAVA A sPORT: 18-ti jamkové golfové hřiště, bazén, půjčovna kol,
středisko vodních sportů, potápěčské centrum, 4 tenisové kurty, jízda na
ponících, stolní hry.
sTRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu. Velký výběr stravy a la carte v
hotelových restauracích.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, fén, TV se satelitním
příjmem, telefon, minibar, varná konvice, balkón nebo terasa. Na pokoji max-
imálně 3 osoby.

Berjaya tioman Beach Resort
tIOMAN

HHHH

POPIs: tento menší avšak velmi příjemný a pohodový resort s 39 pokoji se
nachází přímo v krásné zátoce  Jihočínského moře v souostroví Pulau Per-
hentian Kecil v blízkosti Národního mořského parku s úžasným podmoř-
ským životem, transfer z přístavu Kuala Besut trvá přibližně 30min
motorovou lodí. V blízkosti na pláži jsou obchůdky se suvenýry a další re-
staurace, hotel vhodný i pro rodiny s dětmi.
VYBAVENÍ: bar a restaurace s vynikající mezinárodní i místní kuchyní (na-
bízí časté barbecue), kvalitní potápěčské centrum, internet, masážní služby,
lehátka na pláži zdarma
PLáž: s jemným pískem přímo u hotelu
ZáBAVA A sPORT: vodní sporty (šnorchlování, kánoe, čluny aj.), potápění (s
možností získání mezinárodní licence PADI přímo v resortu), plážový volej-
bal, rybaření, turistika do džungle, lodní výlety na okolní ostrovy
sTRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu, večeře za příplatek
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, větrák, telefon, vlastní sociální zařízení
s koupelnou a sprchou, balkon s přímým či bočním výhledem na moře. Za
příplatek rodinný a novomanželský pokoj.

Bubu Island Resort
PERHENtIAN

HHHH

ESO
tip

POPIs: velmi příjemný tradiční hotel se 106 pokoji se nachází přímo na pláži
Jihočínského moře na souostroví Pulau Perhentina Besar v blízkosti Národ-
ního mořského parku, v nádherné zátoce Teluk Pauh s výhledem na okolní
ostrovy, transfer z přístavu Kuala Besut trvá přibližně 45 min. motorovým člu-
nem.  
VYBAVENÍ: restaurace s barem, plážový bar, bazén, konferenční centrum, in-
ternet, obchod se suvenýry, dětské hřiště, kvalitní potápěčské centrum.
PLáž: s jemným pískem. 
ZáBAVA A sPORT: vodní sporty (šnorchlování, kánoe, čluny aj.), potápění (s
možností získání mezinárodní licence PADI), tenisový kurt, plážový volejbal,
trekking, kajaky, rybaření, turistika do džungle, lodní výlety, safari, karaoke. 
sTRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, telefon, lednice, přístroj na přípravu kávy a
čaje, vlastní sociální zařízení s koupelnou či sprchou, velká krytá terasa, uby-
tování ve vyšší kategorii za příplatek.

Perhentian Island Resort
PERHENtIAN

HHHH
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POPIs: příjemný resort nacházející se na ostrově Redang vzdáleného od
Kualy Lumpur či Singapuru necelou 1,5 h letu, komplex s 266 pokoji se roz-
prostírá v bezprostřední blízkosti Jihočínského moře a bujného tropického
deštného lesa.
VYBAVENÍ: restaurace, bar s živou hudbou, bazén, lázně, směnárna, prá-
delna, hlídání dětí, konferenční centrum.
PLáž: písečná přímo před hotelem.
ZáBAVA A sPORT: vodní sporty (šnorchlování, kánoe, čluny aj.), potápěčské
centrum (s možností získání mezinárodní licence PADI), tenis, plážový volej-
bal, nohejbal, masáže, kulečník, trekking do džungle, lodní výlety.
sTRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu.
VYBAVENÍ POkOJů: nastavitelná klimatizace, telefon s přímou volbou, TV,
trezor, vysoušeč vlasů, minibar, přístroj na přípravu kávy a čaje, vlastní soci-
ální zařízení s koupelnou či sprchou, balkon, ubytování ve vyšší kategorii za
příplatek.

the taaras Beach Resort 
REDANg

HHHHH

POPIs: příjemný hotel patřící do prestižní celosvětové sítě hotelů Hard Rock
Cafe se nachází necelou půlhodinku od Georgetownu a 45 min od letiště, vy-
bavení hotelu se 249 pokoji doplňují vitríny s osobními věcmi rockových
hvězd, v blízkosti se nachází noční trhy, hotel vhodný pro rodiny s dětmi
VYBAVENÍ: restaurace, pizzerie, bar, bazén, bazének se skluzavkami pro
děti, business centrum, WIFI, hlídání dětí v dětském klubu, kadeřnický a kos-
metický salon, fitness, konferenční centrum, lázně, bezbariérový přístup, sou-
částí hotelu je i rockový klub s živou hudbou.
PLáž: písečná přímo před hotelem
ZáBAVA A sPORT: vodní sporty (parasailing, vodní lyže, kanoe) masáže,
sauna, kola,  kulečník, v okolí golf a jízda na koních
sTRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, telefon, TV, trezor, vysoušeč vlasů, mini bar,
přístroj na přípravu kávy a čaje, připojení k internetu zdarma (bezdrátové),
koupelna s WC a sprchou, balkon s výhledem na moře, ubytování v pokojích
s přímým vstupem do bazénu za příplatek

Hard Rock Hotel
PENANg

HHHH

ESO
tip



POPIs: velmi klidný a příjemný resort s privátní průzračnou zátokou obklo-
pený blízkou džunglí nabízí 253 pokojů a je vzdálený 40 min. letadlem od
hl.města Kualy Lumpur.
VYBAVENÍ: 2 restaurace, 2 bary, 2 bazény, 1 dětský bazén, dětský klub, lázně,
internet, obchod se suvenýry, prádelna.
PLáž: s bílým pískem. 
ZáBAVA A sPORT: vodní sporty (šnorchlování, katamarán, vodní lyžování, aj.),
2 tenisové kurty, plážový volejbal, fotbal, minigolf, lukostřelba, trekking do
džungle, rybaření, v blízkosti golfové hřiště. 
sTRAVOVáNÍ: snídaně.
VYBAVENÍ POkOJů: všechny pokoje jsou vybaveny klimatizací, koupelnou se
sprchou, ledničkou, trezorem (kromě garden wing), TV se satelitem, vysouše-
čem vlasů, telefonem s mezinárodní předvolbou, přístrojem na přípravu čaje
a kávy a balkónem.

Pangkor Island Beach Resort
PANgKOR

HHHH

POPIs: tento privátní poklidný resort uctívající okolní přírodu se nachází
necelých 5 km od západního malajského pobřeží v Malacckém zálivu a
250km od hl.města Kualy Lumpur, transfer místním letadlem cca 50 min.
Nabízí několik typů vilek dle výhledu.  
VYBAVENÍ: 4 restaurace, 2 bary, 3 bazény, hlídání dětí, internet, obchod se
suvenýry, prádelna, kadeřnický salon, lázně, tělocvična, knihovna, konfe-
renční sál.
PLáž: s bílým pískem. 
ZáBAVA A sPORT: centrum vodních sportů (vodní lyžování, katamarán,
kánoe, aj.), pronájem jachty, plachtění, 3 tenisové kurty, squash, rybaření,
tai-chi, jóga, jogging, v blízkosti golfové hřiště.
sTRAVOVáNÍ: snídaně.
VYBAVENÍ POkOJů: všechny pokoje jsou vybaveny klimatizací, koupelnou,
lednicí s minibarem, trezorem, TV, radio, vysoušečem vlasů, telefonem s
mezinárodní předvolbou, přístrojem na přípravu čaje a kávy, psacím stolem
a balkónem či terasou.

Pangkor Laut Resort
PANgKOR
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POPIs: rozsáhlý luxusní resort v příjemném prostředí západního Sabahu na-
bízí přes 900 pokojů rozdělených do dvou typů resortů – Pacific a Magellan,
které jsou obklopeny rybníčky, lagunami, bazénky s výhledem na Jihočínské
moře. Je vzdálený 3 km od mez.letiště a 1,5 km od hl. města Kota Kinabalu.
VYBAVENÍ: 4 restaurace, 3 bary, 5 bazénů, dětský koutek, internet, obchod
se suvenýry, lázně, prádelna, 3 fitness centra, konferenční sály, klinika.
PLáž: s bílým pískem. 
ZáBAVA A sPORT: centrum vodních sportů (jachty, katamarán, kánoe, aj.), te-
nisové kurty, sauna, masáže, aerobik, bowling, rybaření, jogging, golfové
hřiště s 27 jamkami, country klub, diskotéka, karaoke.
sTRAVOVáNÍ: snídaně.
VYBAVENÍ POkOJů: všechny pokoje jsou vybaveny klimatizací, koupelnou,
minibarem, trezorem, TV se satelitem, vysoušečem vlasů, telefonem s mezi-
národní předvolbou, přístrojem na přípravu čaje a kávy, psacím stolem, bal-
kónem s výhledem na moře, přístav či zahradu.

Sutera Harbour Resort 
BORNEO

HHHHH

POPIs: komplex 26 samostatných, prostorných domků se 2, 3 nebo 4
pokoji je umístěn cca 30 min. od Havany (pravidelné spojení busem), up-
rostřed tropické zahrady, přímo u písečné pláže Playa del Este. Villas los
Pinos nabízí netradiční koncept dovolené, strávené podle individuálních
představ, umožňuje kombinovat poznání koloniální Havany s odpočinkem
na pláži. Komplex je ideální pro všechny, kdo chtějí strávit romantickou do-
volenou v soukromí, zejména pro rodiny s dětmi a menší skupinky osob.
VYBAVENÍ: 4 restaurace (a la carte), 1 bar, většina z domků má vlastní
bazén. V areálu se nachází menší obchod, další nákupní možnosti cca 3 km
od komplexu. 
sTRAVOVáNÍ: kontinentální snídaně formou menu. 
VYBAVENÍ POkOJů: koupelna s WC, fén, klimatizace, sat. TV, telefon, tre-
zor, lednička (v každé vile), kuchyňka s vybavením a mikrovlnnou troubou,
balkon nebo terasa. 
V domku lze ubytovat maximálně až 8 dospělých osob (domek se 4 pokoji),
6 osob (domek se 3 pokoji) nebo 4 osoby (domek se 2 pokoji).

Nexus Resort Karambunai
BORNEO

HHHHH

ESO
tip



ASIE / INDONÉSIE

VsTUPNÍ fORMALITY: ke vstupu do země jsou zapotřebí platná vstupní víza, která se vystavují na
zastupitelství Indonésie v Praze (platí pouze pro občany ČR). Vyřízení trvá jeden týden. Nutná je
jedna fotografie, platnost cestovního pasu minimálně půl roku po návratu ze země a jedna volná
stránka.  
OčkOVáNÍ A ZDRAVÍ: povinná  nejsou žádná očkování, při cesto vání se hodí ovšem očkování proti
žloutence. Riziko malárie je v turistických oblastech Indonésie relativně malé. Profylaxe antimalariky
je na individuálním zvážení každého cestovatele. 
JAZYkY: na souostroví se hovoří 583 jazyky a dialekty. Většinou patří k různým  etnickým skupinám.
Bahasa Indonesia je národním jazykem, je to de facto malajština, která se v ostrovní říši používala
od nepaměti jako dorozumívací prostředek. V tu ris tických oblastech se můžete domluvit výborně
angličtinou.
MěNA: peněžní jednotkou je indonéská rupie (mezinárodní zkratka Rp). Bankovky se vydávají v hod-
notách:  Rp. 50.000, Rp. 20.000, Rp. 10.000, Rp. 5.000, Rp. 1.000, Rp. 500, Rp 100. Úřední hodiny v

bankách jsou od 8 hodin do 15 hodin odpoledne od pondělí do pátku. Některé banky jsou otevřeny
i v sobotu dopoledne. Na Bali doporučujeme s sebou ame rické dolary v hotovosti (nejlépe vytištěné
po roce 1996, starší bankovky většina směnáren neakceptuje), cestovní šeky i platební karty
podléhají velkým poplatkům a v některých směnárnách dokonce nejsou akceptovány. 
NAkUPOVáNÍ: velká města mají nákupní centra, supermarkety a obchodní domy s pevně
stanovenými cenami. Otevírací doba je od 9 do 21 hodin každý den a s kratší otvírací do bou v neděli.
V malých městech mohou být obchody zavřeny v době odpolední siesty-mezi 13 a 17 hodinou
odpoledne. Smlouvání ceny je zvykem v malých obchodech a na tržišti. 
sLUžBY EsO TRAVEL V INDONésII: na Bali je přítomen český delegát. Okruhy po Bali a na Jávě s
místním česky hovořícím průvodcem (na vyžádání). 
ODLETOVý POPLATEk: při odletu z Indonésie se platí odletová turistická taxa cca 15,- USD, splatná
v místní měně. Letištní taxy na místních linkách jsou cca 10,- USD při každém přeletu. Tento poplatek
musí zaplatit každý turista v hotovosti na letišti při odletu.

INDONÉSIE - ostrovní říše tvoří pes trou mo zai ku 13.700 ostrovů a ostrůvků, tisí cov ky ja-
zyků a nářečí, stovky národů, zalid ně ných nížin i lidu prázdných pralesů. Pozoru hod ná
země vytříbené starobylé kultury, moder ní civilizace i přírodních národů, pro něž doba
kamenná ještě není minu lostí. Každý kout rozlehlé země má svůj osobitý cha rakter, nej-
více však jsou vyhledávány dva ostrovy: Bali a Lombok.

Důležité informace

INDONÉSIE

BALI

10 dní / 7 nocí EXO–202

34.490,– Kčod

ODLET Z PRAHY
Odlet z letiště Praha - Ruzyně. Odba ve ní na letišti
1,5 hodiny před odletem. 

PŘÍLET NA BALI
Přílet na Bali na letiště v hlavním městě Denpasaru.
Uvítání na letišti a transfer do hotelu dle výběru.

BALI
Snídaně. Volný program.  Dlouhé pís čité pláže s nád-
herně čistou moř skou vodou Vás vybízí k surfování,
potápění či rybaření. Ostrov Bali však nabízí mimo
pláží také něco víc - fascinující vnitrozemí ostrova s
bujnou tropickou vegetací. Možnost využití široké na-
bídky fakultativních výletů s česky hovořícím průvod-
cem - Besakih, Tenganan, Barong, Kintama ni, Mengwi,
Tanah Lot, Opi čí les, Goa Gajan, malířská vesnice
Ubud, Batu bulan, Bali Hai a mnohé další. Mezi 

největší atrakce patří návštěva sopky Gunung
Agung (3.142 m n.m.) a sopky Batur, pod kterou
se rozkládá velké sladko vodní jezero. Pro dobro-
družnější povahy možnost pronájmu automo bilu
(doporučujeme proná jem auta i s řidičem) a mož-
nost indi viduálního poznávání krás vnitroze mí Bali.
K Vašemu příjemnému poby tu při spěje nespočet
vynikajících indonés kých restaurací a barů v okolí
hotelu a podél pláží. Místní obchůd ky na bí zejí vy-
nikající nákupní mož nos ti míst  ních suvenýrů, dře-
věných vyře zá vaných sošek, textilu a dalších
drob ností. Při nákupu si můžete vy zkoušet doved-
nost Vašeho smlou vání, které je zde zvykem.

ODLET DO PRAHY
Snídaně.  Transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY
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BALI & LOMBOK

10 dní / 7 nocí EXO–210

41.990,– Kčod

ODLET Z PRAHY

PŘÍLET NA BALI
Přílet do Denpasaru, transfer do hotelu. Nocleh.  

BALI
Snídaně. Volno. Mož nost využití širo ké nabídky
fakultativních výletů s česky hovoří cím průvod-
cem - Besakih, Tenganan, Barong, Kintamani,
Men g wi, Tanah Lot, Opičí les, Goa Gajan, malíř ská
vesni ce Ubud, Batubulan, Bali Hai a mno hé další. 

BALI - LOMBOk
Snídaně. Transfer do přístavu nebo na le tiš tě a
odjezd nebo odlet na nedale ký ostrov Lom bok.
Uvítání na letišti a tran s fer do ho te lu dle výběru. 

LOMBOk
Snídaně. Volno. Lom bok je přibližně stejně velký
jako Bali, ale hus tota obyvatel stva je zde několi-
krát niž ší. Nabí zí se zde nespočet výletů do vni-
tro  zemí, včet ně výstupu na sopku. Potá pěči
nalez nou skvělé podmínky na ostrův  cích Gilli.   

ODLET DO PRAHY
Snídaně. Odjezd na Bali a odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY
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program EXO 210
leteckou nebo lodní přepravu Denpasar - Mataram
- Denpasar
4x nocleh na Bali a 3x nocleh na Lomboku 
česky hovořící delegát na Bali a anglicky hovořící
na Lomboku
program EXO 202
7x nocleh se snídaní v hotelu na Bali
Všechny programy
leteckou přepravu Praha - Denpasar - Praha
transfery letiště - hotel - letiště
asistenci partnerské CK

Cena obsahuje

vstupní vízum 1.200,- Kč
odletovou taxu v Denpasaru (13,- USD) a Mataramu 
(13,- USD)
fakultativní výlety

Cena neobsahuje





















DENPAsAR - PRAMBANAN - YOgYAkARTA
Transfer na letiště, odlet do Yogyakarty. Pro-
hlídka hinduistického chrá mového areálu
Prambanan. Zdejší chrá my, zasvěcené triádě
nejvyšších bohů Brah movi, Višnuovi a Šivovi
tvoří úchvat nou scenérii na pozadí majes-
tátní sopky Merapi. Po prohlídce odjezd do
Yogyakarty, metropole jávánských ře me sel a
kultury. Oběd. Prohlídka sultán ského paláce
a zřícenin vodního paláce Taman Sari. Od-
poledne prohlídka řemesl né čtvrti s ptačím
trhem Pasar Ngasem a tradičními ba tikář-
skými dílnami. Večer volno k ná vštěvě trhu
Pasar Malam na Ja lan Malioboro nabíd kou
batiky a dalších řemeslných výrobků.

BOROBUDUR - YOgYAkARTA - DENPAsAR
Snídaně. Odjezd k chrámu v Borobu du ru,
jednomu z kleno tů světové architek tu ry. Tato
největší buddhistická svaty ně byla postavena
mezi osmým a devátým stoletím našeho le-
topočtu a ohromuje nekonečnými kilometry
reliéfů, které zpodobňují buddhistický kon-
cept vesmíru. Sám chrám pak tvoří rituální
obrazec - mandalu. Po obědě návrat do Yo-
gyakarty, volno. V podvečer transfer na letiště,
odlet do Denpasaru. Transfer do hotelu.

DENPAsAR - LABUANBAJO - RINcA
Transfer na letiště v Denpasaru, odlet do
Labuanbaja na západním Floresu, oběd.
Přejezd lodí na ostrov Rinca, kde žijí varani
komodští, divocí koně, vodní buvoli, opice a
mnoho ptáků. Po procházce ostrovem
ubytování na lodi, večeře.

RINcA - kOMODO - LABUANBAJO
Po snídani přejezd lodí na ostrov Komodo,
kde následuje trekking do vyschlého ře-
čiště Banu Nggulungu, kde bylo dnes již
nepoužívané místo na krmení varanů.
Zdejší varan byl dlouho považován za báj-
ného draka, vědec ky byl objeven teprve
před sto lety. Dorůstá až 3 m délky a 150
kg váhy. Návrat zpět do Loh Liang, kde mů-
žete shlédnout zajímavé přírodní muzeum.
Po obědě zastávka v Pantai Merah, kde
jsou pláže s růžovým pískem a možnost
šnorchlování v nádherných podmořských
zahradách. Nocleh a večeře v Labuanbaju.

LABUANBAJO - DENPAsAR
Po snídani volný program. Během trans-
feru na letiště návštěva jeskyně a oběd.
Odlet do Denpasaru, návrat do hotelu.

TANEc BARONg - cELUk - kERTA gOsA -
BEsAkIH - TIRTA gANggA - cANDI DAsA 
Ráno Vás v hotelu vyzvedne česky mluvící prů-
vodce. Po krátké jízdě navštívíte představení le-
gen  dárního „tance démonů" - Barong a pak se
vydáte do šperkařského městečka Celuk. Po-
kračujete do města Klung kung, kde navštívíte
soudní palác Kerta Go sa. Odtud pojedete k
nejvý znam nějšímu chrá mu na Bali - chrá  mu
Be sa kih. Vaše ces ta po ve de dále kolem tera so-
vi tých rý žových polí do vesnice Selat a pak do
vod ního paláce Tirta gang ga. Poté se pře su-
nete do krásné rybářské vesničky Candi Dasa,
kde přenocujete v hotelu Rama Candidasa. 

TENgANAN - gOA LAwAH -MAs - UBUD -
NEkA MUsEUM - kINTAMANI /VULkáN
BATUR - PURA BEJI - LOVINA 
Po snídani v hotelu Rama Candidasa se vy dáte
do blízké vesnice Tenganan, kde žijí původní
obyvatelé - Agabalijci. Následně budete pokra-
čovat do netopýří jesky ně Goa Lawah. Pak nav-
štívíte řezbářskou vesničku Mas a za krátko již
budete v Ubudu - centru balij ské ho umě ní. V
muzeu Neka zhlédnete výsta vu svě to vě uzná-
vaných ma lí řů, kteří v Ubudu vy tvo řili ve třicá-
tých letech minulého století umělec kou kolonii.
Pak Vás čeká návštěva tradič ní ho trhu a cesta
pohořím se stále se mění cími, ohromujícími vý-
hledy do horských údolí. Dorazíte do vesnice
Kin tamani, která leží na okraji kráteru sop ky Pe-
nulisan. Na této obří kaldeře (průměr 12 km)
se Vám naskytne fascinující pohled na 2.200 m
vysoký a stále ještě činný vulkán Batur. Vaše
cesta povede dále na se verní pobřeží ostrova
k mystické puře Be ji ve vesnici Sangsit. Nako-
nec dojedete do Loviny, kde se můžete vykou-
pat a poležet si na pláži z čer ného písku.
Ubytování v hotelu Sol Lovina.

VIHARA BUDDHA - JEZERO BRA TAN - 
BEDUgUL - MENgwI - TANAH LOT 
Po snídani v hotelu Aneka Lovina navští ví te je-
di ný buddhistický klášter na Bali Vihara Bud-
dha a pak pojedete ke krátero vému jezeru
Bratan, na je hož břehu stojí pura Ulun Danu.
Dále navštívíte městečko Bedugul známé trhy
s tropic kým ovo cem, kořením a orchidejemi.
Odpoledne ve vesnici Mengwi navští víte krá-
lov skou puru Taman Ayun a závěrem Vás čeká
ještě jedna špička Vaší okružní jízdy  - mořský
chrám Tanah Lot. Tanah Lot je postaven na
skále čnějící z moře do výšky 200 metrů. Poté
návrat do Vašeho hotelu.
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POPIs: městský hotel s rodinnou atmosférou 
se nachází v nejrušnějším balijském letovisku - Kuta Beach. Obchody a
restaurace s nočním životem naleznete v okolí hotelu. Celkem 34 pokojů typu
Superior, Deluxe a Family. 
VYBAVENÍ: restaurace s barem, směnárna, internet.
PLáž: písečná, 250 metrů od hotelu, oblíbená surfaři.
ZáBAVA A sPORT: bazén, tradiční masáže, internet, vyhlídková terasa.
sTRAVOVáNÍ: snídaně, možnost stravování 
a la carte v hotelové restauraci.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, lednička s minibarem na
vyžádání, TV, trezor, telefon, balkon. Rodinné pokoje pro 4 dospělé osoby na
vyžádání za příplatek.

Vilarisi Hotel
KUtA

HHH

POPIs: kvalitní resort na oblíbené balijské pláží Sanur Beach. V okolí se na-
chází mnoho místních restaurací a obchůdků. Hotel nabízí ubytování
ve 428 pokojích typu Superior, Deluxe nebo Suite.
VYBAVENÍ: 2 restaurace, 2 bary, lázně, masáže, nákupní pasáž.
PLáž: písečná pláž u hotelu.
ZáBAVA A sPORT: 2 velké bazény, tenisové kurty, fitness, biliár, centrum
vodních sportů, konferenční prostory.
sTRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu. Možnost stravování 
a la carte v hotelové restauraci.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, fén, klimatizace, TV se sa-
telitním příjmem, telefon, trezor, minibar, příslušenství pro vaření kávy a
čaje, balkón nebo terasa, přípojka k internetu. V základní ceně zájezdu je
ubytování typu Superior. Ubytování ve vyšší kategorii za příplatek. Maxi-
málně 4 osoby na pokoji typu Deluxe.

Prama Sanur Beach Hotel 
SANUR

HHHH
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POPIs: oblíbený plážový hotel se nachází v tropické zahradě u pláže Tanjung
Benoa. Ubytování v jednom z 187 pokojů s výhledem do zahrady nebo na
bazén. Pokoje s výhledem na moře na vyžádání. 
VYBAVENÍ: 4 restaurace, 3 bary, dětský klub, hotelový butik, tradiční masáže,
konferenční prostory, salón krásy.
PLáž: písečná u hotelu.
ZáBAVA A sPORT: bazén s dětským brouzdalištěm, fitness, středisko vod-
ních sportů, kulečník, plážové sporty, stolní tenis, večerní kulturní programy,
Wi-Fi.
sTRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu. Možnost programu All Inclusive za
příplatek. 
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, TV se satelitními programy,
telefon, lednička, kávovar, trezor, fén, balkón nebo terasa. 
Na pokoji maximálně 4 osoby.

grand Aston Bali Beach
tANJUNg BENOA

HHHHH

POPIs: příjemný hotel v upravené zahradě 
na pláži Tanjung Benoa. Ubytování v jednom 
z 28 bungalovů typu Deluxe. 
VYBAVENÍ: restaurace, bar, obchod, internet, trezory na recepci.
PLáž: písečná u hotelu.
ZáBAVA A sPORT: bazén, masáže, turistická kancelář s možností
zprostředkování vodních sportů a výletů po okolí, jednou týdně animační
programy.
sTRAVOVáNÍ: servírovaná snídaně, možnost stravování a la carte v
hotelové restauraci. V okolí hotelu možnost stravování v místních restau-
racích.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, 
TV, telefon, minibar, fén, terasa. Na pokoji maximálně 3 osoby.

Cooee Bali Reef Resort
tANJUNg BENOA
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POPIs: luxusní plážový hotel s programem All Inclusive se nachází v tropické
zahradě u pláže Tanjung Benoa. Ubytování v jednom z 301 pokojů s výhle-
dem do zahrady nebo na bazén. Pokoje s výhledem na moře na vyžádání. 
VYBAVENÍ: 4 restaurace, 2 bary, dětský klub, hotelový butik, karaoke. 
PLáž: písečná u hotelu 
ZáBAVA A sPORT: rozsáhlý bazén s dětským brouzdalištěm, tenis, biliár,
šipky, minigolf, animační programy. V programu All Inclusive jsou zdarma
zahrnuty nemotorizované vodní sporty. 10 minut od hotelu se nachází 18-ti
jamkové golfové hřiště. 
sTRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu. Široká nabídka me zinárodních ku-
chyní formou bufetu či a la carte. 
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, TV se satelitními programy,
telefon, lednička, kávovar, trezor, fén, balkón nebo terasa. 
Na pokoji maximálně 3 osoby.

grand Mirage Resort 
tANJUNg BENOA

HHHHH

POPIs: tento luxusní hotel se nachází u pláže Tanjung Benoa v oblasti
Nusa Dua. Celkem 
k dispozici 90 prostorných pokojů s výhledem   
do zahrady nebo na bazén. 
VYBAVENÍ: 3 restaurace, 2 bary, klinika, business centrum s internetem,
konferenční místnost 
s kapacitou 200 osob, dětský koutek, obchodní pasáž, kadeřnictví.
PLáž: písečná u hotelu.
ZáBAVA A sPORT: bazén, jacuzzi, squash, fitness, sauna, tradiční masáže,
klubovna s biliárem, animační programy, středisko vodních sportů. 
V programu All Inclusive jsou zdarma nemotorizované vodní sporty. 
sTRAVOVáNÍ: All Inclusive zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu. Nabídka nápojů a občerstvení zdarma během
dne. 
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, lednička, koupelna 
s WC, fén, TV, telefon, trezor, varná konvice, balkón nebo terasa. Na pokoji
maximálně 3 osoby.

Sol Beach House  
tANJUNg BENOA

HHHH
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POPIs: luxusní hotelový komplex se rozkládá 
v tropické zahradě přímo u nejhezčí balijské pláže Nusa Dua. Celkem 495 po-
kojů typu Superior, nebo Suite za příplatek.
VYBAVENÍ: 5 restaurací, 4 bary, obchodní pasáž, business centrum s interne-
tem, konferenční prostory pro 400 osob, dětský koutek, kadeřnictví.
PLáž: písečná u hotelu. Jedna z nejlepších na Bali.
ZáBAVA A sPORT: bazén, fitness, tradiční masáže, sauna, 2 tenisové kurty,
squash, centrum vodních sportů, animační programy.
sTRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu. Široká nabídka me zinárodních ku-
chyní formou bufetu či a la carte. 
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, fén, TV, telefon, trezor,
varná konvice, minibar, internet, balkón nebo terasa. Na pokoji maximálně 3
osoby.

Melia Bali Villas
NUSA DUA
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POPIs: moderní a luxusní hotelový komplex v balijské architektuře se na-
chází v oblíbené části Bali u pláže Tanjung Benoa. Celkem 313 pokojů typu
Deluxe s výhledem do zahrady, na bazén nebo s přímým výhledem na
moře za příplatek. 
VYBAVENÍ: 3 restaurace, 2 bary, business centrum, konferenční prostory,
klubovna, dětský koutek, pasáž s obchody, kadeřník.
PLáž: písečná u hotelu.
ZáBAVA A sPORT: bazén, středisko vodních sportů, fitness, 2 tenisové
kurty, tradiční masáže 
s vlastním bazénem, sauna, jacuzzi, animační programy. 
sTRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu. Široká nabídka mezinárodních ku-
chyní formou 
a la carte.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, ventilátor, koupelna s WC, fén, TV,
DVD/CD přehrávač, telefon, přístup na internet, minibar, trezor, varná kon-
vice. Na pokoji maximálně 3 osoby.

Conrad Bali Resort & Spa
tANJUNg BENOA
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POPIs: nejhezčí klidný resort na maličkých ostrůvcích Gilli. 
K ubytování slouží stylové sasacké nebo rodinné bungalovy.
VYBAVENÍ: restaurace, bar, obchod, kadeřnictví, hlídání dětí.
PLáž: písečná u hotelu.
ZáBAVA A sPORT: bazén s mořskou vodou, jacuzzi, potápěčské centrum,
tradiční masáže. Internet, restaurace a bary 5 min. od resortu. 
sTRAVOVáNÍ: servírovaná snídaně, možnost stravování formou a la carte.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna pod širým nebem, WC, TV, telefon,
trezor, minibar, terasa. 

Villa Ombak
gILI tRAVANgAN 

HHH

POPIs: oblíbený hotelový komplex naleznete 
v centru poklidného střediska Senggigi. V tropické zahradě o velikosti 12 ha
je možné ubytování 
v pokojích s výhledem do zahrady, případně 
v samostatných Deluxe bungalovech za příplatek. 
VYBAVENÍ: 3 restaurace, 4 bary, obchody se suvenýry, turistické centrum,
konferenční místnost pro 70 osob, dětský koutek.
PLáž: písečná přímo u hotelu.
ZáBAVA A sPORT: bazén, tradiční masáže, centrum vodních sportů, klu-
bovna, 2 tenisové kurty.
sTRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu. Pestrý výběr místních i mezinárod-
ních specialit v hotelových restauracích formou a la carte.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, minibar, TV, telefon, fén,
varná konvice, trezor. 
Na pokoji max.3 osoby.

Senggigi Beach Hotel  
SENggIgI

HHHH
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POPIs: poklidný hotelový komplex se 187 pokoji se nachází 5 km od
střediska Senggigi. V nabídce jsou pokoje typu Standard s výhledem do
zahrady. Plážové bungalovy a rodinné apartmány jsou za příplatek.
VYBAVENÍ: 3 restaurace, 3 bary, konferenční prostory pro 100 osob, pasáž s
obchody, internet, dětský koutek, klinika, kadeřnictví.
PLáž: písečná u hotelu.
ZáBAVA A sPORT: bazén, tradiční masáže, fitness, tenisový kurt, klubovna,
centrum vodních sportů.
sTRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu. Možnost stravování a la carte nebo
bufetu v hotelových restauracích.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, fén, TV, telefon, minibar,
varná konvice. Na pokoji maximálně 3 osoby. Rodinné apartmány vhodné
pro 4 osoby.

Holiday Resort Lombok
SENggIgI
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POPIs: nejluxusnější hotel na ostrově Lombok se nachází na jeho nejkrás-
nější a velmi klidné pláži Kuta. Ubytování je možné v jednom z 77 luxusních
pokojů nebo v typických sasackých bungalovech za příplatek.
VYBAVENÍ: 2 restaurace, 2 bary, konferenční místnosti, dětský koutek, ob-
chod se suvenýry.
PLáž: písečná u hotelu.
ZáBAVA A sPORT: 3 bazény, dětské brouzdaliště, jacuzzi, tradiční masáže,
fitness, středisko vodních sportů, půjčovna kol, animační a sportovní pro-
gramy.
sTRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu, možnost stravování a la carte v
hotelových restauracích.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, fén, TV, telefon, minibar,
varná konvice, trezor. 
Na pokoji maximálně 3 osoby.

Novotel Coralia
KUtA
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ASIE / FILIPíNY

VsTUPNÍ fORMALITY: občané ČR a SR mohou cestovat na Filipíny za účelem turistiky bez víz, pokud
pobyt nepřesáhne 21 dnů. 
OčkOVáNÍ A LékAŘ: povinná  nejsou žádná očkování, při cestování se hodí ovšem očkování proti
žloutence. Riziko malárie je v turistických oblastech Filipín (Manila, Boracay, Mindoro) relativně malé,
profylaxe antimalariky je na individuálním zvážení. 
JAZYk: úředním jazykem je umělý jazyk filipínština (Filipino), založena na jazyku tagalog s prvky ostat-
ních velkých filipínských jazyků (zvláště cebuánštiny, ilocánštiny a hiligaynonštiny). Angličtina s místními
jazykovými prvky je velice rozšířena, vliv španělštiny je dnes s malými výjimkami zanedbatelný, ač místní
názvy i jména jsou i nadále převážně španělská. 
čAsOVý POsUN: + 7 hodin oproti středoevropskému času. 
NáPOJE A sTRAVA: fili pínská kuchyně je směsí čínských, malajských a španělských vlivů. Jídla jsou ob-
vykle servírována všechna najednou, teplota pokrmu nebývá rozhodující. Jí se převážně lžící a vidličkou,
tradiční stolování na banánovém listu a s prsty místo příborů se dostává v poslední době více do módy
(tradiční restaurace typu kamayan). Hlavní přílohou je rýže. Národním nápojem je pivo, nejznámější
značkou je San Miguel. Velmi silné je pivo značky Red Horse. Oblíbený je rum místní značky Tanduay. 

MěNA: místní měnou je peso (piso - P) a dělí se na 100 centavos. Bankovky jsou v hodnotách 5, 10,
20, 50, 100, 500 i 1000 P. Mince v hodnotách 1, 5, 10, 25 centavos a 1 a 5 pesos, platné jsou pouze
mince s nápisem „Bangko Sentral ng Pilipinas“.  Přibližný kurs je 52 P za 1 USD. Platební karty jsou ak-
ceptovány většinou pouze v luxusních hotelech. 
ELEkTRIcké NAPěTÍ: 220 V, 60 Hz, střídavý proud, zásuvky ame rického typu. Dodávka elektřiny na
odlehlých místech není celodenní, často je proud pouze několik hodin. 
NákUPY: typickými filipínskými suvenýry jsou výrobky ze dřeva a mořské suvenýry. Cenová hladina je
nižší než v ČR. 
OBLEčENÍ: nejvhodnější je lehké bavlněné oblečení. Koupání nahoře bez není obvyklé. Koupání bez
plavek je nepřípustné. Do autobusů se hodí lehčí teplé oblečení. 
sLUžBY EsO TRAVEL NA fILIPÍNácH: při zájezdech je přítomen český delegát při dodržení minimál-
ního počtu účastníků. Pobytové individuální zájezdy jsou s asistencí místní partnerské CK, a to v an-
gličtině. Kategorizace hotelů odráží mínění ESO travel.

FILIPíNY - v minulosti velmi chudá, nyní rychle se rozvíjející 70-ti milionová země, se
stále více zapojuje do světového turistic kého ruchu. Vzhledem k tomu, že se Filipíny
skládají z 7.107 ostrovů a ostrůvků, mají co nabídnout. Většina návštěvníků směřuje k
moři, ale nikdo nepohrdne výletem do pra lesa či prohlídkou hlavního města Manily. Mi-
lovníci divoké přírody míří především na ostrovy Mindoro a Palawan, kdo dává přednost
po hodlí, zamíří raději na Boracay nebo Cebu. Velkou předností, usnadňující pobyt turis-
tům z celého světa, je úřední jazyk - anglič tina, leč z období španělské kolonizace zů-
stala většina jmen a názvů španělských. 

Důležité informace

FILIPÍNY
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BOHOL COCO BEACH BORACAY

ODLET Z PRAHY

PRAHA - MANILA
Přílet do Ma nily, transfer do hotelu, ubytování. Ve-
černí individuální prohlídka města. Nocleh.

MANILA - PUERTO gALERA  - cOcO BEAcH
Snídaně. Dopolední 2.5 hodino vý transfer do pří-
stavu Batangas, pokračování lo dí na ostrov Min-
do ro do resortu Coco Beach. Ubytování. 

cOcO BEAcH
Snídaně. Volný čas na koupání, opalování, sport.
Ubytovací komplex se nachází v překrásné laguně
uprostřed palmového háje. Možnost fakultativ-
ních výletů do hornatého vnitrozemí ostrova,
popř. lodní výlety do ostatních překrásných lagun.
Vynikající možnosti pro po tápění a ry ba ře ní. 

cOcO BEAcH - MANI LA - PRAHA
Snídaně. Odjezd do Manily v do po led ních hodi-
nách, transfer na letiště.  Odtud po    kra čová ní letu
na trase Ma nila - Hong kong - Praha. Doporuču-
jeme k zájezdu při návra tu připojit 3 denní 
(2 noci) pobyt v Hongkongu. 

PŘÍLET DO PRAHY

2

3

ODLET Z PRAHY

PRAHA - MANILA
Přílet do Ma nily, transfer do hotelu, ubytování. Ve-
černí individuální prohlídka města. Nocleh.

MANILA - cATIcLAN - BORAcAY 
Snídaně. Odpoledne transfer na letiště, odlet na
ostrov Panay do střediska Kali ba. Dále lodí na
jeden z nejkrásnějších ostrovů Filipín - Boracay.
Ubytování.

BORAcAY 
Snídaně. Volný čas. Pouze 7 km dlouhý ostrů vek
Bora cay nabízí nádherné pláže s bí lým pís kem, le-
mované palmovými háji. Spolu s měl kým, průzrač-
ným a ne ustále pro hřá tým mořem nabízí ostrov
nezapo me nutelnou exotickou dovole nou. 

BORAcAY - MANILA - PRAHA
Snídaně. Odpoled ne odjezd lodí do městečka Ca-
ticlan, odbavení na letišti, odlet do Manily.  Odtud
pokračo vání letu na trase Manila - Hongkong -
Praha. Doporu ču jeme k zájezdu při návratu při-
po jit třídenní (2 noci) pobyt v Hong kongu. 

PŘÍLET DO PRAHY

10 dní / 7 nocí EXO–238

51.990,– Kčod

10 dní / 7 nocí EXO–225

38.990,– Kčod

10 dní / 7 nocí EXO–230

45.990,– Kčod

ODLET Z PRAHY

MANILA
Snídaně v letadle. Odpoledne přílet do Manily, hlav-
ního města Filipín. Transfer do hotelu, ubytování.
Večerní individuál ní prohlídka města. Po znáte pev-
nost San tiago, kostel sv.  Au gustina a čtvrť Ma ka ti.

MANILA - BOHOL
Snídaně. Odpoledne transfer na letiš tě, odlet na
ostrov Bohol do městečka Tagbilaran. Transfer do
resortu. Ubytování.

BOHOL
Snídaně. Volný čas na velmi poklid ném, tropickém
ostrově Bohol, který je vyhledáva ným cílem potá-
pěčů. Doporučujeme také celodenní výlet po os-
trově, který je známý svým jedinečným přírodním
úkazem - zcela pravidel nými Chocolates Hills. 

BOHOL - MANILA
Snídaně. Transfer na letiště a odlet do Manily. Po-
kračování letu Manila - Hongkong - Praha. Dopo-
ru ču jeme k zájezdu při návratu připojit třídenní 
(2 noci) pobyt v Hongkongu.

PŘÍLET DO PRAHY

1

9

10

84 -

2

3

1

9

10

84 -

2

3

1

9

10

84 -

program EXO 238
přelety Manila - Tagbilaran - Manila
program EXO 225
lodní jízdenky Batangas - Puerto Galera - Batangas
program EXO 230
přelety Manila - Caticlan - Manila
lodní jízdenky Caticlan - Boracay - Caticlan
Všehny programy
leteckou přepravu Praha - Manila - Praha
1x nocleh se snídaní v Manile
6x nocleh se snídaní v cílové destinaci
transfery letiště - hotel - letiště
průvodce CK ESO (min. 16 osob) a místního průvodce

Cena obsahuje

turistickou odletovou taxu (cca 20,- USD)
fakultativní výlety

Cena neobsahuje

























cOcO BEAcH 
Leží na sedmém největším ostrově Filipín.
Najdeme zde mnoho panenských pláží po-
krytých bílým pískem, průzračné moře, oje-
dinělou ni čím neporušenou přírodu,
rýžo vá pole, divoké horské řeky či rozsáhlé
kokosové háje. Nejvyšší hora ostrova Mt.
Baco měří 2488 m. Nedaleko se nachází 9-
ti jamkové golfové hřiště.

BORAcAY 
Maličký ostrůvek je synonymem dovolené v
pravém tropickém ráji. Hebký korálový písek,
kokosové palmy a tyrkysově prů zračné
moře. Esence přírodní nád  hery, hraničící s
kýčem reklam  ních barvotisků. Nejlepší pláž
leží na západním pobřeží, vstup do vody je
příjemně pozvol ný. Boracay je nejoblíbeněj-
ším filipínským letoviskem.

BOHOL
Čokoládové vrchy, unikátní geologický jev, 
o jehož původu se vedou spory, je symbolem
ostrova Bohol. Desátý největší ostrov Filipín
dále nabízí úžasné podmínky k potápění, ne-
dotčené pláže, husté tropické lesy a osobitou
kulturu. Na ostrově žije též nejmenší primát
světa roztomilý tarsier, který je domorodci po-
važován za dobrého ducha pra lesa. 



POPIs: luxusní hotel se nachází v Manilském zálivu na Roxas bulváru v těsné
blízkosti veletržního centra a 15 minut od letiště. K dispozici je celkem 300
pokojů.
VYBAVENÍ: 2 restaurace, kavárna, bar, obchodní centrum, konferenční míst-
nosti, tradiční masáže, kadeřník, obchod se suvenýry, hlídání dětí.
ZáBAVA A sPORT: bazén s dětským brouzdalištěm, fitness.
sTRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu. Možnost stravování a la carte v
hotelové restauraci.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, minibar, telefon, TV se
satelitním příjmem, připojení na internet (za poplatek), varná konvice, trezor.
Možnost ubytování 3 osob.

traders Hotel
MANILA

HHHH

POPIs: luxusní resort leží na ostrůvku Panglao. V základní nabídce jsou
bungalovy superior s výhledem do zahrady, bungalovy de luxe s výhledem
na moře a bungalovy 
s jacuzzi na vyžádání a za příplatek.
VYBAVENÍ: restaurace, 2 bary, konferenční centrum. 
PLáž: písečná, s bílým korálovým pískem před hotelem. 
ZáBAVA A sPORT: bazén, fitness, sauna, masáže, biliár, šipky, šachy a
stolní tenis, potápěčské centrum, půjčovna kajaků 
a windsurfů, půjčovna horských kol, relaxační lázně.
sTRAVOVáNÍ: snídaně, možnost stravování a la carte.
VYBAVENÍ POkOJů: nastavitelná klimatizace, koupelna s WC a fénem, tele-
fon, TV, rychlovarná konvice, pokojový trezor, balkón či terasa. Na pokoji
max. 3 osoby.

Panglao Nature Island Resort
BOHOL

HHHH
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POPIs: stylový ekoresort, využívající 
v maximálně možné míře původní přírodní materiály a tradice domorodé
filipínské architektury se nachází přímo na pláži 
s korálovým pískem zhruba 3 km od vesničky Sabang, střediska nočního
života mindorských pláží. Bungalovy jsou rozmístěny v pěkném háji
vzrostlých kokosových palem, malé údolíčko v areálu je překlenuto
tradičním závěsným mostem. Bungalovy jsou zařízeny v jednoduchém,
avšak vkusném stylu, s důrazem na sepětí 
s přírodou. Hotel má 96 pokojů, v základní nabídce jsou pokoje de luxe.
VYBAVENÍ: 4 restaurace s výběrem filipínské i mezinárodní kuchyně, pěkný
bar s pohodlným posezením zvláště při západu Slunce, malý hotelový
obchůdek se suvenýry a nezbytnostmi denní potřeby, internet, salón krásy,
čítárna, krejčovský salón.
PLáž: písečná, s bělostným korálovým pískem,  přímo před hotelem. 
ZáBAVA A sPORT: k dispozici atypický bazén, jacuzzi, pro děti brouzdaliště
se skluzavkou a dětské hřiště, fitness centrum, masérna, biliár, na pláži
možnost vodních sportů 
a šnorchlování. Prakticky již od hotelové pláže začínají potápěčské lokality s
prvotřídními scenériemi podvodního života. V areálu se nacházejí též
tenisové kurty a nedaleko od hotelu je pěkné golfové hřiště.
sTRAVOVáNÍ: snídaně, možnost stravování 
a la carte v hotelové restauraci.
VYBAVENÍ POkOJů: ventilátor, moskytiéra, koupelna s WC, terasa s výhle-
dem do zahrady. Na pokoji max. 3 osoby.

Coco Beach Resort
MINDORO
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POPIs: jednodušší hotel s 60 pokoji se nachází 
v centru ostrova Boracay ve vzdálenosti 150 metrů od pláže. V blízkosti
naleznete obchůdky, restaurace a bary.
VYBAVENÍ: restaurace, bar, konferenční centrum.
ZáBAVA A sPORT: bazén, fitness centrum, sauna, masáže, lezecká stěna.
sTRAVOVáNÍ: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci.
VYBAVENÍ POkOJů: nastavitelná klimatizace, koupelna s WC, kabelová TV,
telefon. Na pokoji maximálně 3 osoby.

Patio Pacific Resort 
BORACAY

HHH

POPIs: pěkný plážový hotel leží uprostřed hlavní boracayské pláže na ji-
hozápadním pobřeží ostrůvku. 22 pokojů se nachází v třípatrové budově v
místním stylu, pokoje vyšší kategorie pak ve stylových bungalo vech. V zák-
ladní nabídce jsou pokoje standard, pokoje de luxe a pokoje s výhledem na
moře za příplatek. 
VYBAVENÍ: restaurace, plážový bar.
PLáž: písečná, s bělostným korálovým pískem, přímo před hotelem. 
ZáBAVA A sPORT: bazén, potápěčské centrum, fitness centrum, pronájem
vahadlových člunů.
sTRAVOVáNÍ: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna s WC, telefon, TV, pokojový tre-
zor, balkón či terasa s výhledem do zahrady. Na pokoji max. 3 osoby.

Red Coconut Beach Hotel
BORACAY

HHH
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tip
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POPIs: kvalitní plážový hotel se nachází uprostřed čtyři kilometry dlouhé
pláže přímo u moře. Hotel má 195 stylově vybavených pokojů, v základní na-
bídce jsou pokoje standard, pokoje de luxe za příplatek.
VYBAVENÍ: filipínská a mezinárodní restaurace, v zahra dě se grilují masa a
dary moře, bar, turistické centrum, konferenční centrum.
PLáž: písečná, s bělostným korálovým pískem, přímo před hotelem. 
ZáBAVA A sPORT: velký bazén s dětským brouzdalištěm. Vedle hotelu lze za-
půjčit horská kola a motocykly.  Na pláži možnost vodních sportů, v okolí je
řada potápěčských středisek a prvotřídní potápěčské lokality.
sTRAVOVáNÍ: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, koupelna,  TV, minibar, telefon, balkón. U
většiny pokojů přípojka na internet. Na pokoji max. 3 osoby.

Boracay Regency Beach Resort 
BORACAY

HHHH

POPIs: luxusní hotel se nachází při severním konci hlavní boracayské
pláže. Stylové bungalovy tvoří malé atrium, otevřené k pláži. Hotel je za-
řízen v přírodně tropickém stylu s důrazem na přírodní materiály. Hotel má
34 pokojů, v základní nabídce jsou pokoje de luxe, pokoje kategorie pre-
mier blíže moři jsou za příplatek.
VYBAVENÍ: restaurace, bar, salón krásy, trezory 
na recepci, butik a obchůdek, dětská pečovatelka.
PLáž: písečná, s bílým pískem,  přímo před hotelem. 
ZáBAVA A sPORT: bazén, kulečník, stolní tenis, plážový volejbal, půjčovna
kajaků, horských 
kol a vybavení pro šnorchlování, čítárna.
sTRAVOVáNÍ: snídaně, možnost stravování a la carte.
VYBAVENÍ POkOJů: nastavitelná klimatizace, koupelna s WC, telefon, TV,
trezor, houpací síť, terasa. Na pokoji max. 3 osoby.

Friday’s Beach Resort
BORACAY

HHHH
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ASIE / VIEtNAM

VŠEOBEcNé ÚDAJE:
Rozloha: 329 560 km2, hlavní město: Hanoj, státní zřízení: socialistická republika, hlava státu: prezident
Tran Duc Luong (od r. 1997), počet obyvatel: 96 228 172 (červenec 2018).
ZEMěPIsNé ÚDAJE:
Vietnam tvoří zhruba 2000 km dlouhý pás na východní straně Zadní Indie. Povrch země je hornatý, ne-
jvyšších výšek dosahuje pohoří Hoang Lien Son při čínské hranici, a to přes 3000 metrů nad mořem
(nejvyšší vrchol Ngoc Linh 3143 m. n.m.). Středem Vietnamu se táhne divoké pohoří Truong Son, zvané
též Annamské hory. Úzká nížina při východním pobřeží se na jihu rozšiřuje v rozsáhlou bažinatou deltu
Mekongu. Výrazným geomorfologickým prvkem je tektonicky založené téměř přímé údolí Rudé řeky
v severním Vietnamu. Hojně se vyskytují krasové oblasti s tropickými mogoty (nejznámější je oblast
Dračí zátoky u Ha Longu).
OBYVATELsTVO:
Etničtí Vietnamci tvoří většinu obyvatel země (cca 90%), kromě nich zde žije zhruba 60 národnostních
menšin různých etnických skupin. Výraznou menšinu tvoří Číňané (3%).
PODNEBÍ:
Vzhledem k rozloze Vietnamu nelze říci, kdy je v této zemi dobré a špatné počasí. Podnebí na jihu bývá
velmi odlišné od severu. Severní oblast spadá do pásma subtropického, jižní do tropického. 
VsTUPNÍ fORMALITY:
Vízový styk platí pro držitele všech druhů pasů, kromě diplomatického, kde vízum není nutné. Turi-
stická víza mají platnost 1 měsíc a nejsou zásadně prodlužována. Vyřízení víz trvá zhruba 10 pracov-
ních dní. Jednovstupá víza zařídíme za poplatek 950,- Kč, dvouvstupá za poplatek 2.900 Kč.
OčkOVáNÍ A ZDRAVÍ:
Povinná nejsou žádná očkování, při cestování se hodí ovšem očkování proti žloutence typu A, nejlepší
je vakcína Havrix, účinná po dobu 1 roku, pokud během tohoto roku dojde k přeočkování druhou
dávkou, tak pak platí 10 let (cena za dávku je zhruba 1500 Kč). Z dalších infekčních onemocnění se při
cestách do Asie očkuje proti břišnímu tyfu. Očkování proti choleře má smysl u podvyživených a jinak

oslabených jedinců, průměrný obyvatel střední Evropy se cholerou nakazí značně nesnadno, navíc díky
pokročilým antibiotikům je choroba velmi lehce léčitelná. Riziko malárie je v navštěvovaných oblastech
Vietnamu relativně malé.
MěNA:
1000 VND (dong) = cca 0,9 CZK.
čAsOVý POsUN:
+7 hod. proti středoevropskému času (v době letního času +6 hod.)
ÚŘEDNÍ JAZYk:
Vietnamština je tonálním jazykem, patřícím do monsko-khmerské jazykové skupiny. Výrazně je
ovlivněna čínštinou, pro zápis se v minulosti užíval komplikovaný systém na základě čínských znaků, kdy
jeden znak vždy vyjadřoval význam a druhý znak výslovnost. Dnes se vietnamština píše upravenou
latinkou, zvanou quoc ngu, kde je vyznačen i příslušný tón. Za standardní výslovnost je považován
hanojský dialekt. 
sMLOUVáNÍ A sPROPITNé:
Na trzích se smlouvá, nikdy se však nesmlouvá o potraviny. Tradičně se ve Vietnamu žádné spropitné
v restauracích nedávalo, v lepších restaurantech se dnes očekává cca 5%, turistické státní restaurace
automaticky započítávají obslužné ve výši 10%. Bakšiš nosičům či jinému personálu by měl být dáván
v rozumné výši. 
OBLEčENÍ:
Nejvhodnější je lehké bavlněné oblečení. Při cestě na sever doporučujeme přibalit si teplejší oblečení
vzhledem k nižším teplotám (cca 10 - 15 stupňů. Koupání nahoře bez se toleruje u hotelových bazénů
a na turisty hojně navštěvovaných plážích, koupání bez plavek je však nepřípustné. 
sLUžBY EsO TRAVEL:
Ve Vietnamu není český delegát k dispozici. Asistenci zastupuje náš místní partner. Během poznávacích
zájezdů se ve většině termínů připojuje český průvodce (při min. počtu 16 osob) až na místě po příletu.

VIEtNAM - strhující minulost a dramatická přítomnost, drsné křivky horských hřbetů a hebká náruč
Jihočínského moře. Země položená mezi kulturními vlivy Indie a Číny již po tisíciletí fascinuje své náv-
štěvníky neuvěřitelnou rozmanitostí krajiny, bohatstvím kulturního odkazu dávných civilizací a pestrostí
lidových zvyků. I přes drsné roky válek a útlaku si národ Vietů zachoval svůj pověstný úsměv. 

Důležité informace

VIETNAM
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NHA tRANg

ODLET Z PRAHY DO SAIGONU

SAIGON 
Přílet, transfer do hotelu. Ubytování, nocleh. 

SAIGON - NHA TRANG 
Snídaně.Transfer na letiště, odlet do Nha Trangu.
Po příletu transfer do hotelu, ubytování. Nocleh.

NHA TRANG 
Snídaně. Volno k pobytu u moře. Z fakultativních
výletů doporučujeme: polodenní prohlídku města
s návštěvou čamských věží Po Nagar, dále výlety
se šnorchlováním na blízkých ostrůvcích Mun,
Tam a Mieu s mořským akváriem Tri Nguyen pod
širým nebem, případně dvoudenní fakultativní
výlet do oblasti Buon MaThuot, kopcovité folklórní
oblasti s vesnicemi horských kmenů, s neprostup-
nými pralesy, kde dosud žijí poslední divocí viet-
namští sloni. Oblast je též známa pěstováním
vynikající kávy. 

NHA TRANG – SAIGON – PRAHA 
Snídaně. Transfer na letiště, odlet do Saigonu a
následně do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY
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10 dní / 7 nocí EXO–170

51.990,– Kčod

MUI NE

ODLET Z PRAHY DO SAIGONU

SAIGON 
Přílet, transfer do hotelu v Saigonu. Ubytování,
nocleh. 

SAIGON - MUI NE 
Snídaně.Transfer do Mui Ne, ubytování. Nocleh.

MUI NE 
Snídaně. Volný program. Mui Ne je bývalá rybář-
ská vesnice, v současnosti nejvyhledávanější pří-
mořská provincie s řadou plážových reNádherné
pláže a písečné duny, které obklopují celé toto po-
břeží, můžete obdivovat nejen při procházkách,
ale i např. jízdou na koni. 

MUI NE – SAIGON – PRAHA 
Snídaně. Transfer na letiště v Saigonu, odlet do
Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY

84 - 

10 dní / 7 nocí EXO–171

48.990,– Kčod

PHU QUOC

ODLET Z PRAHY DO SAIGONU

SAIGON 
Přílet, transfer do hotelu v Saigonu. Ubytování,
nocleh. 

SAIGON - PHU QUOC 
Snídaně. Transfer na letiště v Saigonu, přelet na os-
trov Phu Quoc. Po příletu transfer do hotelu, uby-
tování. Nocleh.

PHU QUOC 
Pobyt u moře, relaxace, koupání, opalování, pro-
stor pro využití některého z fakultativních výletů.
Pláže na ostrově jsou nádherné, a jelikož leží v
Thajském zálivu, mají odlišný charakter než jiné
vietnamské pláže. Phu Quoc si oblíbí nejen milov-
níci relaxace na pláži, ale i vyznavači šnorchlování.

PHU QUOC – SAIGON – PRAHA 
Snídaně. Transfer na letiště, odlet do Saigonu a
následně do Prahy

PŘÍLET DO PRAHY

10 dní / 7 nocí EXO–169

50.990,– Kčod

leteckou přepravu Praha - Saigon - Praha
letištní taxy
veškeré transfery, při variantě Phu Quoc včetně 
místních přeletů
1x ubytování se snídaní v hotelu 3* v Sajgonu
6x ubytování se snídaní v letovisku dle výběru
asistenci místní partnerské kanceláře v anglickém jazyce

Cena obsahuje

vízum do Vietnamu 950,- Kč
pojištění léčebných výloh do zahraničí
fakultativní výlety
spropitné

Cena neobsahuje
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Fakultativní výlety 

VýLET Z NHA TRANgU NA  OPIčÍ OsTROV
Výlet z Nha Trangu na  Opičí ostrov.

Orientační cena: 65,- UsD/osoba

VýLET Z PHU QUOcU NA JIžNÍ OsTRůVkY
Celodenní výlet na jižní ostrůvky včetně
oběda s možností koupání a šnorchlování.

Orientační cena: 95,- UsD/osoba

VýLET Z MUI NE NA PÍsEčNé DUNY 
A POHáDkOVý POTOk
Celodenní výlet na jižní ostrůvky včetně
oběda s možností koupání a šnorchlování.

Orientační cena: 75.- UsD/osoba



POPIs: příjemný výškový hotel s 201 pokoji se nachází na nábřežní
promenádě nedaleko od historického centra města. Všechny pokoje mají
výhled na moře a pobřeží.
VYBAVENÍ: 4 restaurace, bar s každodenní hudební tradiční show, internet,
konferenční centrum, kancelář pro sjednání fakultativních výletů.
PLáž: písčitá, přímo proti hotelu přes ulici, 
zhruba 60 m.
ZáBAVA A sPORT: fitness centrum, tenisový kurt, venkovní bazén, parní
lázeň, jacuzzi, masérna, salón krásy, sál na kulečník a biliár, noční klub.
sTRAVOVáNÍ: snídaně, možnost stravování a la carte.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, satelitní TV, koupelna 
s WC, telefon, pokojový trezor, lednička s minibarem, výhled na moře.

Yasaka Saigon Nha trang
NHA tRANg

POPIs: luxusní stylový resort s 74 pokoji ležící přímo na pláži. Pavilóny jsou
postaveny s citem tak, aby připomínaly architekturu tradiční vietnamské
vesnice.
PLáž: písčitá, bezprostředně u hotelu.
VYBAVENÍ: restaurace, několik barů, kavárna, konfe renční a byznys 
centrum, knihovna s rozsáhlou sbírkou knih o vietnamské problematice,
dětská pečovatelka.
ZáBAVA A sPORT: karaoke, diskotéka, bazén, fitness centrum, masáže, 
tenisové kurty, hřiště pro plážový volejbal, badminton a petanque, potá-
pěčské centrum, vodní sporty.
sTRAVOVáNÍ: snídaně, možnost stravování a la carte.
VYBAVENÍ POkOJů: klimatizace, stropní ventilátor, koupelna s WC 
a fénem, satelitní TV, pokojový trezor, telefon, varná konvice. Každý pokoj
má vlastní terasu. 
Pokoje v základní nabídce mají výhled do zahrady.

Ana Mandara Resort
NHA tRANg
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POPIs: příjemný hotel na nejkrásnější pláži Mui Ne v jejím nejširším místě. Je
obklopen tropickou zahradou s kokosovými palmami a vytváří tak příjemné
místo k relaxaci. V přímém okolí hotelu množství restaurací, barů a obchodů.
Ubytování možné v novější dvoupatrové budově s balkónem či terasou nebo
v původních bungalovem v zahradě.
VYBAVENÍ: restaurace s výhledem na bazén s možností výběru z meziná-
rodní i vietnamské kuchyně, připojení k internetu, pokojový servis, směnárna.
PLáž: široká písečná přímo před hotelem. 
sTRAVOVáNÍ: snídaně.
sPORT A ZáBAVA: bazén, dětský bazén, vodní sporty na pláži, masáže. 
VYBAVENÍ POkOJů: nastavitelná klimatizace, koupelna s WC a vysoušečem
vlasů, koutek na přípravu kávy nebo čaje, připojení k internetu, malá lednice,
trezor, satelitní TV. Všechny pokoje mají balkón nebo terasu.

Ocean Star 
MUI NE

HHHH

POPIs: elegantní a stylový resort položený na krásné písčité pláži Mui Ne
v rozlehlé zahradě. Nabízí odpočinek a relaxaci. Hotel má 40 luxusních a
privátních bungalovů a 59 pokojů s  výhledem do zahrady či na moře na
východ Slunce. V základní nabídce jsou pokoje de luxe s výhledem do za-
hrady. 
VYBAVENÍ: 3 restaurace, které nabízí místní i mezinárodní kuchyni, bar,
půjčovna kol a aut, relaxační lázně, kadeřník, salon krásy, konferenční míst-
nost, čistírna, hlídání děti, pokojový servis 24 hodin denně.
PLáž: písečná přímo u hotelu.
sTRAVOVáNÍ: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci.
sPORT A ZáBAVA: bazén, dětský bazén, tenisové kurty, windsurfing, kite
surfing.
VYBAVENÍ POkOJů: nastavitelná klimatizace, satelitní TV, koupelna s WC,
telefon, balkon nebo terasa, trezor, vysoušeč vlasů, minibar.

Sea Horse Resort 
MUI NE

HHHH



POPIs: eco resort na pláži s důrazem na soulad s přírodou. Od roku
2006 podporuje resort Mango Bay organizaci na ochranu divoké přírody –
„Wildlife at Risk“ a pomáhá tak k zachování biodiverzity ve Vietnamu. Majitelé
tento hotel provozují s ohledem na zachování přírodních zdrojů pro budoucí
generace. Resort disponující 40 bungalovy rozesetými podél 700 m pláže se
rozkládá na 20 ha lesa a zahrady. Město Duong Dong je vzdáleno cca 7 km a
hotel do něj poskytuje denně bezplatný shuttle bus, transfer z letiště trvá cca
30 min. 
VYBAVENÍ: restaurace, bar. Možnost bezplatného Wifi připojení. Aktivity 
a zábava: wellnes centrum na pláži (masáže, aromaterapie).
PLáž: písečná pláž přímo u resortu.
ZáBAVA A sPORT: badminton, volejbal, petangue, kriket, lekce vaření,
exkurze, možnost zapůjčení vybavení na šnorchlování, kajaky a kanoe.
sTRAVOVáNÍ: snídaně.
VYBAVENÍ POkOJů: bungalovy postavené z přírodních materiálů s doškovou
střechou. Verandah pokoje (30 m2) směrované k moři jsou vybaveny strop-
ním ventilátorem, chladícím boxem a terasou. K dispozici další typy nadstan-
dardních bungalovů, které mohou mít venkovní koupelnu.

Mango Bay Phu Quoc Resort
PHU QUOC

POPIs: čtyřhvězdičkový La Veranda Resort Phu Quoc - MGallery Collection
se nachází uprostřed tropické zahrady na ostrově Phu Quoc a má podobu
francouzské přímořské vily. Celková kapacit nabízí: 43 pokojů, z toho 6
suitů. Situován je 4 km od letiště na ostrově.
VYBAVENÍ: recepce, “ Pepper Tree“ - hlavní restaurace s mezinárodní ku-
chyní a výhledem do zahrady a na pláž. „La Jardin“ - restaurace s pizzou a
středomořskými specialitami,  lounge bar.
PLáž: písečná pláž u hotelu.
ZáBAVA A sPORT:  lázně a wellness, vířivka, knihovna, rybaření, masáže,
gril, potápění, šnorchlování, venkovní bazén, 
stolní tenis. Vodní sporty na pláži za poplatek - jízdy na banánu, vodní skútry,
kajaky, šnorchlování, potápění, výlety na lodích), půjčovna jízdních kol.
sTRAVOVáNÍ: snídaně.
VYBAVENÍ POkOJů: prostorné pokoje mají francouzské koloniální zařízení
a interiér, který zahrnuje tmavé dřevo a mozaikové obklady. Každý pokoj
má vlastní balkon nebo terasu s výhledem do zahrady nebo na pláž. Klima-
tizace, satelitní TV, telefon, trezor, minibar, DVD přehrávač, fén, zařízení k
přípravě kávy a čaje, terasa či balkon. V koupelně oddělená
vana i sprchový kout. Možnost připojení k internetu.

La Veranda Resort
PHU QUOC

HHHH
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POPIs: útulný hotel v indočínském koloniálním stylu přímo na pláži v pří-
jemné zahradě. V okolí hotelu množství restaurací a obchodů, centrum
městečka Duong Dong cca 10 minut pěšky. Základní typ ubytování v
nízkopodlažní budově, na vyžádání možnost ubytování v bungalovech
umístěných v zahradě. Wifi v celém areálu hotelu zdarma. V recepci hotelu
možnost zakoupit si fakultativní výlety. 
PLáž: písečná přímo před hotelem.

ZáBAVA A sPORT: venkovní sluneční bazén s terasou, masáže, centrum vod-
ních sportů.
sTRAVOVáNÍ: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci.
Hotelový bar k večernímu posezení při západu slunce. 
VYBAVENÍ POkOJů: pokoje jsou klimatizované a zařízené v příjemných tlu-
mených barvách. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení se sprchovým
koutem a balkón nebo terasu. K dispozici koutek na přípravu kávy nebo čaje
a minibar.

Richies Beach Resort 
PHU QUOC

POPIs: moderní designový hotel v harmonických barvách navozující pří-
jemnou atmosfěru relaxu. Základní ubytování v hlavní budově v pokojích
typu deluxe, na vyžádání možnost ubytování v pokojích typu suite a villa v
zahradě. Veškeré služby na velmi vysoké úrovní. Okolí hotelu klidné s  ně-
kolika obchody a restauracemi, centrum městečka Duon Dong cca 15
minut jízdy. Wifi zdarma v celém areálu hotelu. 
PLáž: písečná přímo před hotelem.

ZáBAVA A sPORT: moderní bazén s výhledem na moře, wellness centrum.
sTRAVOVáNÍ: snídaně jsou gastronomickým zážitkem. Možnost stravování
v hotelové a la carte indické a italské restauraci, k dispozici bar u bazénu s
výhledem na moře.
VYBAVENÍ POkOJů: luxusně vybavené pokoje v moderním pojetí jsou vy-
baveny balkónem nebo terasou a koutkem na přípravu kávy nebo čaje.
Všechny mají minibar a vlastní sociální vybavení s vysoušečem vlasů. 

Salinda Resort 
PHU QUOC

HHHHH

HHHH



leteckou přepravu Praha – Yangon – Praha 
1x ubytování se snídaní v hotelu 3* v Yangonu
6x ubytování se snídaní v hotelu v Ngapali
transfery a asistenci místní partnerské cestovní
kanceláře

Cena obsahuje

vízum do Myanmaru 1.500,- Kč
fakultativní výlety
pojištění léčebných výloh v zahraničí
spropitné

Cena neobsahuje

















OdLeT Z pRahY dO YanGOnU

YanGOn
Přílet do Yangonu, transfer do hotelu, ubytování.

YanGOn – Thandwe
Snídaně. Fakultativní prohlídka Yangonu včetně největší
zlaté pagody na světě – pagody Shwedagon. Odpoledne
transfer na letiště a odlet do Thandwe, po příletu trans-
fer do letoviska Ngapali. Ubytování v hotelu. Nocleh.

nGapaLi
Snídaně. Pobyt u moře, individuální program s mož-
ností využití fakultativních výletů – trekking na horu
Amata, polodenní výlet vesnice Thandwe, zapůjčení
kol, vodní sporty apod.

Thandwe – YanGOn – pRaha
Snídaně, odlet do Yangonu a následně do Prahy.

pŘÍLeT dO pRahY
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Thandwe RiveR TRip
Výlet vnitrozemím podél řeky Thandwe domoro-
dými vesnicemi s možností nahlédnutí do života
místních obyvatel. Prohlídka místního trhu
Thandwe, pagody Nan Daw, projížďka lodí po řece,
návštěva chovu olihní, oběd v místní restauraci.

Orientační cena: 70,- USd/osoba

SUnSeT TOUR 
Večerní výlet lodí na západ slunce nad mořem
včetně ochutnávky ovoce, lehkého občerstvení 
a transferů.

Orientační cena: 40,- USd/osoba

Fakultativní výlety 

ASIE / MYANMAR

Vstupní formality: poplatek za vyřízení 1.500,- Kč, sken pasu, aktuální barevná fotografie,
vyřízení trvá 2 týdny. Pas platný minimálně 6 měsíců po návratu, nutné 2 stránky v pase. 
očkoVání a lékař: povinná nejsou žádná očkování. 
Jazyk: barmština, v zemi se dále hovoří několika desítkami jazyků, mezi nimiž je i angličtina. 
časoVý posun: + 5 a půl hodiny proti SEČ. 
nápoJe a straVa: základem myanmarské kuchyně je rýže. Hlavním jídlem je karí – hin, ať už
s  rybou, kuřetem, krevetami či skopovým. Myanmarská kuchyně není příliš pálivá,  používá
většinou kořeněné směsi – masala – zázvoru, česneku, soli, krevetové pasty a arašídového
oleje. Populárním a oblíbeným nápojem je čaj. Káva zde není běžná. Nealkoholické nápoje
jsou obvykle místních značek. Pivo – tradiční značkou je Mandalay Beer, místní alkoholické
nápoje rum, whisky a gin jsou obvykle velmi dostupné za velmi nízké ceny a kvalita je vesměs
vynikající.
měna: 1000 MMK (kyat) = cca 15,5 CZK

elektrické napětí: elektrická síť pokrývá pouze části střední a východní Myanmaru, většina elek-
třiny je dodávána jedinou hydroelektrárnou v Lawpitě. Okrajová místa Myanmy jsou elektrifikována
místními generátory či malými hydroelektrárnami. Výpadky proudu jsou běžné. Napětí 230 V, 50
Hz. Zásuvky jsou většinou s třemi zdířkami do trojúhelníku, objevují se i thajské s 2 zdířkami.
nákupy: hlavním řemeslným střediskem Myanmaru je Mandalaj. Typické jsou stříbrné výrobky,
dřevořezby (zvláště z týkového dřeva), kamenické práce a sochy, výšivky (kalaga), loutky a výrobky z jadeitu.
spropitné: spropitné je v Myanmaru součástí každodenní reality. Malé částky se nazývají v myan-
marské angličtině „presents“, nemusí se často jednat přímo o finance, ale i o např. balíček cigaret,
rtěnku, kuličkové pero. V lepších restauracích a hotelích je obvyklé spropitné 5-10% z účtované
částky, v domorodých vývařovnách se spropitné nedává.
Výlety a průVodce: v Myanmaru není stálý česky mluvící průvodce. V ceně je asistence místní
partnerské CK, u níž lze také využít fakultativních výletů. Dále je možnost vodních sportů či za-
půjčení bicyklů.

MYANMAR - plážové letovis ko Ngwe Saung se nachází na nej del ší pláži v Myanmaru, kte rá je tvořena
bělavým jem ným pískem a omývá na hebkými vo da mi Andamanské ho moře. Leto visko je velmi poklid -
né, vhod né pro milovníky skuteč ného odpo činku. Podobně idy lic kých míst již na světě není vskut ku
mnoho. Vychutnejte si tu pravou asijskou idylu, dokud ještě je.

Důležité informace

MYANMAR

NGAPALI

10 dní / 7 nocí EXO–079

58.990,– Kčod
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popis: malebný resort je posazený do krásné tropické zahrady patří 
k legendárnímu řetězci Bagan Thande, který si svou dobrou pověst za-
chovává svými službami a příjemným personálem. Nabízí ubytování ve 38
stylových bungalovech typu Deluxe a 24 pokoji typu Superior v budově.
V základní nabídce jsou bungalovy Deluxe s výhledem na moře.
VybaVení: 2 restaurace, které nabízejí mimořádně chutnou myanmarskou a
tradiční místní kuchyni Rakhine, dále čÍnskou, thajskou a evropskou. Bazén
s vířivkou, 24 hodinový servis, internetové připojení na recepci zdarma, ob-
chod se suvenýry. 
pláž: písčitá pláž  přímo před hotelem.
straVoVání: snídaně.
VybaVení pokoJů: klimatizace, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, trezor,
satelitní TV, trezor, minibar.

Thande Beach Resort
NGAPALI

HHH

popis: na nejkrásnější pláži v Myanmaru se nachází Amazing Ngapali Re-
sort, luxusní resort, který sestává z 49 ubytovacích jednotek zasazených
v tropické zahradě. 
VybaVení: recepce, restaurace Zee Phyu Gone s asijskou a evropskou
kuchyní, bar El Mar s úžasným výhledem na Bengálský záliv,  lázeňské za-
řízení Spa Thukha, venkovní bazén s barem, 24 hodinový pokojový servis,
prádelna, lékař na zavolání, volejbalové hřiště, 18-ti jamkové golfové hřiště
v blízkosti resortu, půjčovna kol, možnost pronájmu rybářské lodě, připo-
jení k internetu.
pláž: písčitá pláž  přímo před hotelem.
straVoVání: snídaně.
VybaVení pokoJů: Prostorné vily (55 m²) jsou vkusně a pohodlně vy-
baveny kombinací tradičního dekoru a moderního zařízení individuální
klimatizací, satelitní TV, minibarem, zařízením na přípravu čaje a kávy,
vysoušečem vlasů a elektronickým trezorem.

Amazing Ngapali Resort
NGAPALI

HHHHH
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leteckou přepravu Praha – Phnompenh – Praha 
s přestupy včetně letištních tax
1x ubytování se snídaní v hotelu 3* v Phnompenhu
6x ubytování se snídaní ve vybraném hotelu 
v Sihanoukville 
transfery a asistenci místní partnerské cestovní
kanceláře

Cena obsahuje

vízum do Kambodži 30,- USD (1x foto s sebou)
pojištění léčebných výloh v zahraničí
fakultativní výlety

Cena neobsahuje

















OdLeT Z pRahY dO phnOmpenhU

phnOmpenh 
Přílet do Phompenu, nocleh.

phnOmpenh – SihanOUKviLLe
Snídaně. Krátká fakultativní prohlídka Phnompenhu,
poté odjezd  do Sihanoukville, ubytování.

SihanOUKviLLe
Snídaně. Pobyt u moře s možností fakultativních výletů.
Doporučujeme výlet se šnorchlováním na některý z ro-
mantických blízkých ostrůvků, případně návštěvu býva-
lého francouzského koloniálního letoviska Kep-sur-Mer.
Milovníci přírody ocení rozsáhlý národní park Ream s vy-
vinutými mangrovovými porosty a mimořádně bohatou
faunou ptactva a varanů. 

SihanOUKviLLe – phnOmpenh – pRaha
Snídaně. Transfer do Phnompenhu, odlet do Prahy s
přestupem. Případně možnost prodloužení několika-
denní prohlídkou Angkoru (viz program EXO 093).

pŘÍLeT dO pRahY

3

9

1

2

84 - 

anGKOR waT
Dvoudenní letecký výlet do chrámového komplexu
po staletí ztraceného v džungli Angkor Watu. Pro-
hlídka zřícenin hlavního města khmérské říše. 
V ceně je zahrnuto ubytování v 3* hotelu.

Orientační cena: 560,- USd/osoba

OSTROv KOh ROnG S OKOLnÍmi OSTROvY 
Celodenní výlet lodí na krásné ostrovní pláže s
možností šnorchlování a s obědem.

Orientační cena: 70,- USd/osoba

KRáLičÍ OSTROv 
Celodenní výlet na Králičí ostrov, oběd z mořských
plodů, chvíle volna na koupání.

Orientační cena: 170,- USd/osoba

Fakultativní výlety 

ASIE / KAMBODŽA

Vstupní formality: vízum obdržíte po příletu na letiště v Phnompenhu nebo v  Siem Reapu
a na pozemních hraničních přechodech v Poipetu a Krong Koh Kongu. K udělení víza se vyžaduje
1 fotografie.
očkoVání a lékař: povinná nejsou žádná očkování. 
Jazyk: úředním jazykem je khmerština, anglicky se domluvíte v turistických centrech. 
časoVý posun: + 6 hodin oproti SEČ 
nápoJe a straVa: kuchyně Kambodži je podobná kuchyni thajské a laoské, avšak je výrazně
méně ostrá. K jídlu se hodně pije čínský zelený čaj, káva se podává černá či s mlékem, místní  pivo
Angkor, v Phnompenhu pivo Tiger.
měna: 1000 KHR (riel) = cca 5.2 CZK
elektrické napětí: elektrický proud je  na většině území o napětí 220 V/50 Hz. Běžné zástrčky
jsou na dva kolíky, v hotelích lze někdy nalézt i jiné typy zásuvek. 

nákupy: Kambodža je stále vyhlášena hedvábnými výrobky, které jsou tkané ručně a barveny pří-
rodními barvivy. Historické dědictví se projevuje v oblíbených suvenýrech: drobná sochařská a
kamenická dílka, dřevořezby, časté kopie chrámových skulptur z Angkoru. Oblíbené jsou také vy-
kládané krabičky na betel, použitelné jako šperkovnice. 
spropitné: spropitné je v zemi každodenní součástí. V luxusních 
restauracích a hotelích je obvyklé spropitné 5-10% z účtované částky. 
V lidových restauracích se platívá přesně. 
Výlety a průVodce: v Kambodži není stálý česky mluvící průvodce. V ceně je asistence místní
partnerské CK, u níž lze také využít fakultativních výletů: šnorchlování na některém z blízkých ro-
mantických ostrůvků, návštěva bývalého francouzského koloniálního letoviska Kep-sur-Mer či roz-
sáhlý národní park Ream. 

KAMBODŽA - ve dvacátých a třicátých letech vyhledávané letovis ko francouzské smetánky upadlo
na posledních třicet let do zapomnění. Teprve dnes se opět probouzí k ži votu. Pláž O Chheu Teal je po-
važo vána za nejlepší v Kambodži a drobné ostrůvky při pobřeží jsou ideální pro milovníky bílého písku,
palem, křišťá lově průzračné vody a korálo vých útesů.  A to vše dosud bez davů turistů. Sihanoukville -
mís to pro vskutku klidnou dovolenou.

Důležité informace

KAMBODŽA

SIHANOUKVILLE

10 dní / 7 nocí EXO–097

55.990,– Kčod
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popis: moderní hotel v tradičním khmérském duchu 2 minuty chůze od
vlastní pláže. Je obklopen tropickou zahradou a nachází se zde přímořská
promenáda. Vzdálenost do centra s množstvím obchodů a restaurací je 2
km. 30 minut jízdy od hotelu je možné navštívit vodopády Kbal Čhaj a také
národní park Ream.
VybaVení: několik restaurací a barů, obchod, pokojový servis, business cen-
trum, turistická přepážka s nabídkou výletů. Bezplatné wifi ve všech pros-
torách hotelu. 
pláž: vlastní hotelová pláž.
zábaVa a sport: 2 bazény, fitness centrum, centrum vodních sportů.
straVoVání: snídaně.
VybaVení pokoJů: klimatizace, koupelna s WC, fén na vlasy, satelitní TV,
minibar, telefon, wifi, koutek na přípravu kávy a čaje a balkón.

Independence hotel 
SIHANOUKVILLE

HHHH

popis: nejlepší hotel v Sihanoukville leží u dlouhé písečné klidné pláže
Sokha. Hotel sestává z třípatrových pavilónů 
v khmerském stylu v luxusní tropické zahradě a nachází se zde 357 pokojů.
VybaVení: 3 restaurace, 6 barů, kavárna, vinný bar s karaoke, plážový ki-
osek, dětská pečovatelka a dětský klub.
pláž: písečná, s bělostným pískem, přímo před hotelem.
zábaVa a sport: 2 bazény, dětské brouzdaliště, tenisový kurt, potápěč-
ské středisko, fitness centrum, salón krásy, vodní sporty na pláži, relaxační
lázně, půjčovna motocyklů.
straVoVání: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci.
VybaVení pokoJů: nastavitelná klimatizace, koupelna s WC, fén, minibar,
satelitní TV, varná konvice, telefon, pokojový trezor, terasa. Na pokoji max.
3 osoby.

Sokha Beach Resort 
SIHANOUKVILLE

HHHH

ESO
tip



ASIE / THAJSKO

Vstupní formality: občané České i Slovenské republiky nepotřebují ke vstupu vízum při po-
bytu do 30 dnů. Avšak je nutný pas platný min. 6 měsíců po vstupu do země. 
očkoVání a zdraVí: při vstupu do země není vyžadováno žádné očkování. Očkování proti žlou-
tence typu A je však při jakékoliv cestě do jiného podnebného pásma vhodné. 
Jazyk: úředním jazykem je thajština (thai), dále se v zemi používá laoština (lao), čínština a jazyky
horských kme nů. Anglicky se lze domluvit v turistických centrech. 
časoVý posun: +6hod. proti středoevropskému času (v době letního času +5hod.) 
nápoJe a straVa: k pití nedoporučujeme používat vodu z kohoutků městského řádu. Ve všech
hotelech a restauracích je k dispozici pitná minerální voda. V Thajsku naleznete ty picky asijské re-
staurace (speciality thajských či indonéských kuchařů) a společnosti restaurací mezi národních. 
měna: thajský baht (THB) = 100 satangů, kurz se v létě 2018 pohyboval kolem 33,- THB za 1,- USD
a 38THB za 1 EUR. V oběhu jsou bankovky v hodnotách 20, 50, 100, 500 a 1000 THB, mince v hod-
notách 25 a 50 satangů a 1, 5 a 10 bahtů. Nejlepší kurzy nabízejí malé směnárny a banky, platit
je možno i kreditními kartami, většinou však s přirážkou 3%. 
oblečení: doporučujeme lehké bavlněné oblečení, při návštěvě budhistických chrámů je třeba
dbát na přiměřenou decentnost a vstupovat vždy bez bot.
nákupy V thaJsku:  typické thajské suvenýry zahrnují výrobky z dřev, zvláště řezbářské práce
z teakového dřeva, drahé kameny, výrobky z tradiční umělé hmoty, vyráběné z klihu a rozdrcených
rohů vodního buvola, výrobky z ručního saového papíru, masky, lidové ozdoby a nepřeberné
množství dalších atraktivních suvenýrů.
služby eso traVel: v době hlavní sezóny jsou v pobytových letoviscích Bangkok, Pattaya a Ko
Samui čeští delegáti ESO travel, kteří zajištují základní seznámení se zemí, s klienty se setkávají na
pravidlených schůzkách  a organizují fakultativní výlety. Pro ostatní pobytová místa je delegát kli-
entům k dispozici na telefonu z nejbližšího letoviska. V rámci poznávacích zájezdů je přítomen
česky mluvící průvodce, který se s klienty setkává zpravidla až na letišti v Bangkoku. 

THAJSKO - země, kde se sny stávají skuteč ností. Dokonalé spo jení  tradice se součas-
nos tí Vás pře kva pí na každém kroku. Navští víte jednu z nejdyna mičtěji se rozvíjejí cích
me tro polí dnešního světa - BANGKOK, zva ný město andělů. Toto město kontrastů a
pře měn Vás uchvátí jak svý mi historickými památ kami, tak svou supermoder ní výstav-
bou. Večer můžete strávit v nepřeberném množství restaurací, barů či salonů s thaj-
skými masážemi. Po dvou pří jem ně stráve ných dnech v Bangkoku záleží jen na Vás,
které z mnoha thajských letovisek navštívíte.

Důležité informace Více informací ve specializovaném katalogu

THAJSKO



BANGKOK PATTAYA KO SAMET

Stará část Bangkoku leží na Rattanakosinském
ostrově, ohraničeném z jedné strany kanály a z druhé
řekou Chao Phraya. Zde se nachází pohádkový
Královský palác s chrámem Smaragdového Buddhy
Wat Phra Kaeo, dále zde leží nejstarší a nejrozsáhlejší
chrám Bangkoku Wat Po s velkou sochou ležícího
Buddhy a hezkou sbírkou Buddhových soch
z různých historických stylů a Wat Saket se Zlatou
horou – uměle navršeným pahorkem, odkud se
otevírá nádherný pohled na Bangkok. Leží zde také
zajímavý Mramorový chrám Wat Benchamabophit,
postavený králem Rámou V. z carrarského mramoru
(dovezen ze vzdálenosti 10 000 kilometrů). 

Centrem života starého Bangkoku bývala Čínská čtvrť
kolem třídy Yaowarat, největší zlatou sochou Buddhy
v Thajsku, zhotovené z 5,5 tuny zlata. Na třídě Silom
leží též zajímavý hinduistický chrámek Maha Uma Dévi. 
Zajímavou lokalitou vědeckého významu je hadí
farma v  Pasteurově institutu na třídě Rámy IV.
Zpestřením prohlídky města je plavba po Konzích –
kanálech v Thonburi. 

Centrem nočního života je oblast kolem třídy Silom,
hlavně uličky Patpong I a Patpong II, kde jsou
nejenom go go bary, ale i noční turistický trh. Dalším
podobným centrem je Nana u třídy Sukhumwit. 

Nejznámější letovisko thajského cestovního ruchu,
kdysi maličká rybářská osada Pattaya se dostala do
popředí zájmu amerických vojáků ze základen
v blízkém Sattahipu a v Utapao během vietnamské
války. Vrchol Pattaya zažila na začátku osmdesátých
let, kdy lze také hovořit o vrcholném období sexuální
turistiky, jíž je Pattaya symbolem. Nicméně dodnes
je Pattaya největším letoviskem země, kam se řada
návštěvníků ráda opakovaně vrací. 

Pattaya se rozkládá na pobřeží Siamského zálivu
v délce přes 20 km. Severní část tvoří domorodá čtvrť
Naklua s vyhlášeným rybářským trhem u přístavu.
Dále na jih se rozkládá vlastní Pattaya, centrem
zábavy je jižní Pattaya v okolí pěší zóny. Zde je také
největší koncentrace barů, diskoték, go-go barů,
hospůdek, apod. Jižní, klidnější část tvoří téměř
pětikilometrová pláž Jomtien. Od jižní Pattayi je
oddělena pásmem pahorků, na nichž se rozkládají
buddhistické chrámy. Nejvýraznějším z nich je chrám
Wat Phra Yai s velkou sochou Buddhy. Blíže k pobřeží
je chrám Wat Khao Phra Bat a radiová stanice, odkud
se otevírá překrásný pohled na celé letovisko. 

Transfer: Pattaya je od Bangkoku vzdálena 170 km a
cesta autobusem trvá cca 2 hodiny. Cestou se zastavíte
na krokodýlí farmě Samutprakarn (kromě individuálních
transferů). Vstupné není zahrnuto v ceně.

Malý ostrov s  údajně nejbělejším pískem je oázou
klidu v Thajském zálivu. Celý ostrůvek je zhruba 8 km
dlouhý a v  nejširším místě na severu široký 2 km.
Místní obyvatelé přijížděli na ostrov pouze sporadicky,
takže první stálé osídlení se zde objevilo až na počátku
osmdesátých let, kdy se mezi mladými Thajci
z Bangkoku stalo módou trávit na ostrově víkend. 

Na východním pobřeží ostrova se nachází řetězec
pláží s  bělostným pískem, mezi stromy se  skrývají
prosté bungalovy, u nichž se nacházejí malé hospůdky
s lidovou stravou. Západní strana ostrova je víceméně
opuštěná a spadá do moře příkrými útesy. Vnitrozemí
je porostlé monzunovými poloopadavými lesy. Ve
vodách kolem ostrova se nachází několik korálových
útesů, které poskytují vynikající podmínky pro
šnorchlování i pro přístrojové potápění. 

Transfer: Bangkok - Pattaya: viz popis Pattaya. 
Pattaya - Ko Samet: z letoviska Pattaya do
vzdáleného přístavu Ban Phe v provincii Rayong,
kde očekává loď, která vás dopraví na pláž před
vaším hotelem, cesta mikrobusem trvá cca 1
hodinu následně lodí 45 minut. V zátoce ostrova,
kde nabízíme ubytování, nejsou k dispozici mola, čili
se z  lodi vystupuje přímo na pláž. Je tedy nutné
počítat se smočením nohou. 
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KO CHANG KO KOOD PHUKET

Druhý největší thajský ostrov si dodnes uchovává
neproniknutelnou džungli ve svém vnitrozemí,
pěkné scénické pláže a folklórní rybářské vesničky. 

Pobytová místa na ostrově:
Kaibae – písečná pláž na jihozápadním okraji
ostrova je orientována na západ. Do moře spadá
velmi pozvolna, zhruba kilometr od pobřeží je malý
ostrůvek. Podél pláže v háji kokosových palem je
řada jednodušších restaurací a barů.
Klong Prao – písečná pláž, lemovaná bujným
porostem kokosových palem. V polovině pláže se
nachází zatopená laguna – ideální pro projížďky na
kajacích. V okolí pláže se nachází řada barů.

Transfer: Bangkok - Pattaya: viz popis Pattaya.
Pattaya - Ko Chang: Cesta do přístavu Laem Ngop
trvá zhruba čtyři a půl hodiny. Po příjezdu do Laem
Ngop zastavíte v přístavu před místní kanceláří, kde
obdržíte lodní lístky k cestě na ostrov a zpět, podle
časových možností se můžete občerstvit v  jedné
z  místních hospůdek s  výhledem na hornaté
panorama ostrova Ko Chang. Poté vás pracovník
místní kanceláře doprovodí na loď, která během
hodiny překoná průliv a kotví u mola Sai Thong. Po
vylodění vás očekávají místní otevřené taxíky, řidiči
je lépe před nasednutím nahlásit jméno vašeho
hotelu na ostrově.

Původními obyvateli ostrova byli Kambodžané, kteří
uprchli na thajské území v roce 1904, kdy Francouzi
kolonizovali kambodžská města. Nejstarší
komunita ostrova je ve vesnici Klong Mad, jejíž
obyvatelé si na živobytí vydělávají pěstováním
gumovníků, kokosových ořechů a rybolovem. Jediná
cesta vede podél západního pobřeží ostrova od
severu na jih, kde se stáčí do vnitrozemí a končí ve
vesnici Aow Yai. Z pláží, které jsou podél pobřeží, je
možné za jasných dnů vidět kambodžské hranice.  

Ko Kood nabízí nádherné koupání s  bělostnými
písečnými plážemi, křišťálové tyrkysové moře a
okouzlující útesy.

Transfer: Bangkok - Pattaya: viz popis Pattaya,
Pattaya - Ko Chang: viz popis Ko Chang. 
Ko Chang - Ko Kood: v hotelu na Ko Changu vás
vyzvedne transfer a za 15 min. Vás odveze do
přístavu, odkud pojedete rychlolodí na ostrov Ko
Kood (cesta trvá přibližně 2 hodiny). Hotel Ko Kood
Beach Resort se nachází kousek od přístavu. Cesta
zpět bude opět přes ostrov Ko Chang, kam se
dostanete lodí,        následně bude zajištěn transfer
do hlavního přístavu na ostrově Ko Chang odkud
vyplouvá loď na pevninu. Po vylodění vás bude
očekávat řidič, který vás dopraví do vašeho hotelu
v přímořském letovisku Pattaya. 

Nejbohatší thajská provincie. Na západním pobřeží
ostrova leží nejlepší pláže. Největší thajský
buddhistický chrám ostrova Wat Chalong leží jižně od
města. Nejzajímavějším chrámem je Wat Phra Thong
ve vesnici Baan Thalamy s polozasypanou sochou
Buddhy. Poněkud monstróznější je výpravné
představení Phuket Fantasea, odehrávající se každý
večer ve velkorysých kulisách divadla na pláži Kamala.
Západní pobřeží je dnes poseto sloními tábory. 

Pobytová místa na ostrově:
Patong – nejrušnější pláž Phuketu s jemným pískem
a pozvolným vstupem do moře je orientována na
západ.. Okolí pláže má městský charakter. 
Karon – 4 km dlouhá písečná pláž je orientována
na západ. Je zde ale řada hospůdek a restaurací,
zvláště v severní části. Pláž má přírodní charakter. 
Kamala – klidná pláž s  relativně pozvolným
vstupem do moře.  Vhodná pro rodiny s dětmi. 
Bangtao – velmi klidná pláž, stíněná hájem
cassuarin, je orientována na západ. Vstup do moře
je relativně pozvolný. Ideální pro milovníky klidu a
skutečného odpočinku. Vhodné pro rodiny s dětmi. 
Kata Noi – nádherná pláž s  jemným pískem.
Transfer: Na Phuket se dostanete z  Bangkoku
letadlem. Let trvá cca 1,5 hodiny.  Na nejvzdálenější
pláž Kata Noi trvá transfer cca 1,5 hodiny.
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PHI PHI KO LANTA KRABI

Skalnaté krasové souostroví, vyčnívající z průzračných
vod Andamanského moře, se stalo vyhledávanou
potápěčskou lokalitou. Souostroví se skládá ze dvou
základních ostrovů – většího Phi Phi Don s hotely a
menšího neobydleného Phi Phi Leh. Na ostrůvku Phi
Phi Leh se nachází také světoznámá pláž Ao MaYa,
která se stala populární po natočení amerického
filmu Pláž. Dále je zde rozsáhlá jeskyně, ve které se
sbírají delikatesní vlaštovčí hnízda. Větší část ostrovů
je součástí národního parku Hat Noppharat Thara –
Mu Ko Phi Phi.  

Transfer: Bangkok - Phuket: Na Phuket se dostanete
z Bangkoku letadlem. Let trvá cca 1,5 hodiny. Létá se
leteckou společností Thai Airwas nebo Bangkok
Airways. Cesta z  letiště do hotelu záleží na
pobytovém místě. Na nejvzdálenější pláž Kata Noi
trvá transfer cca 1,5 hodiny. 
Phuket - Phi Phi: z letiště/hotelu na Phuketu Vás
dopraví mikrobus do přístaviště, odkud vyplouvá loď
na Phi Phi. Plavba trvá cca 2 hod. Po příjezdu na Phi
Phi loď zakotví v zátoce Ao Ton Sai, na jehož molu Vás
bude očekávat zástupce vašeho hotelu, který vás
doprovodí do hotelu.

Muslimský ostrov žil donedávna bez elektřiny a spojení
s vnějším světem. Ko Lanta si stále zachovává převážně
opuštěné pláže, a to především na západním pobřeží
ostrova. Zalesněné vnitrozemí ukrývá zajímavé jeskyně,
více prozkoumanou je pouze jeskyně Tham Mai Keo.
Východní pobřeží ostrova je porostlé mangrovníky, kde
se běžně vyskytují až metroví varaní. Hlavním městem
ostrova bylo donedávna městečko Muang Lanta se
zajímavými dřevěnými domky. Jižně se nachází folklórní
rybářská osada Sang Ga U, kterou by jste během
prohlídky ostrova neměli vynechat.

Pobytová místa na ostrově:
Klong Dao – dlouhá písečná pláž, obrácená k západu.
Je obklopená háji kokosových palem a cassuarin a
má převážně přírodní ráz. Podél pláže leží jednotlivé
hotely a řada hospůdek. Sklon do moře je pozvolný. 
Phra Ae – písečná pláž ve střední části západního
pobřeží, spadá zvolna do moře. Je orientována na západ. 
Transfer: Z letiště Krabi trvá cesta mikrobusem cca
2,5 hod. Na Ko Lantu pluje loď z Phi Phi nebo Krabi.
Plavba trvá cca 2 hodiny. Loď plující z Phuketu má
zastávku na Phi Phi. Po příjezdu na Lantu Vás na
molu očekává zástupce hotelu s  cedulí s názvem
hotelu a odveze Vás do hotelu.

Skalnaté pobřeží západně od města Krabi ukrývá
nejscéničtější pláž Thajska – Hat Phra Nang.
V  okolních mogotech je mnoho jeskyní, malé
ostrůvky zase nabízejí výborné potápění. Mezi
mysem Phra Nang a Krabi je zajímavá geologická
lokalita Su San Hoi – Hřbitov mušlí, zkamenělý nános
mořských měkkýšů.

Pobytová místa:
Hat Railey – přírodní pláž, obklopená skalními
útvary. Jediný přístup na pláž je z moře. Nedaleko je
pak nejscéničtější thajská pláž Hat Phra Nang. 
Ao Nang – písečná pláž orientovaná k západu. 
Pai Plong – přírodní pláž, orientována k západu.

Transfer: Z Phuketu: Z přístaviště lodí do Krabi, cca
2 hodiny. Pokud jste ubytováni v hotelu na pláži Hat
Railey, pak je třeba vystoupit na zastávce Hat Railey,
kde loď staví na širém moři a přestupuje se do úzké
loďky, která Vás zaveze přímo na pláž. Vystupuje se
do písku, je potřeba počítat se smočením nohou. 
Z Phi Phi: plavba trvá cca hodinu. Výstupní místo je
stejné, jako při cestě z Phuketu.
Z letiště Krabi: cesta z letiště trvá hodinu. Pokud
jste ubytováni v hotelu na pláži Hat Railey, minibus
Vás vysadí na Ao Nang, odkud Vás odveze long tail. 

PHUKET



KHAO LAK

KO MOOK

KO NGAI

Khao Lak je 20 km dlouhý pobřežní pás nacházející
se asi 80 km severně od ostrova Phuket. Přestože
jsou zdejší pláže velmi půvabné oblast zatím odolává
náporu turistů. Khao Lak nabízí relaxaci, klid a kouzlo
nádherné nedotčené přírody na krásném pobřeží
Andamanského moře. Poskytuje možnost k návště-
vám mnoha zajímavých míst a přírodních pozoru-
hodností včetně několika mořských a pevninských
národních parků, např. Similanské ostrovy.

Transfer: Z letiště na Phuketu přibližně hodinu.

Ostrov se proslavil svojí Smaragdovou jeskyní -
Tham Morakot, ohromnou propastí macochovitého
typu, do níž lze pouze za odlivu proplavat temnou
jeskynní chodbou. Kromě jedné domorodé
vesničky je ostrov prakticky neobydlen. Ko Mook je
ideálním místem pro strávení velmi klidné tropické
dovolené, v lůně panenské přírody.

Transfer: Z  Krabi trvá plavba zhruba 2 hodiny.
Vzhledem k tomu, že ostrov ještě nezažil turistický
„boom“, jsou transfery dobrodružnějšího rázu.

Malý ostrůvek v Andamanském moři jižně od Ko Lanty
je ideálním místem pro strávení klidné dovolené.
Dlouhá a téměř opuštěná písečná pláž zve k lenošení,
průzračné vlny smaragdové hladiny lákají k ponoření.
Ideální podmínky k šnorchlování i potápění. 

Transfer: Z  Krabi trvá plavba zhruba 2 hodiny.
Vzhledem k tomu, že ostrov ještě nezažil turistický
„boom“, jsou transfery dobrodružnějšího rázu.

KO YAO YAI

Panenský a turisty zatím neobjevený ostrov leží
v zátoce Phang Nga Bay 60 min lodí z Phuketu, Phi
Phi či Krabi. Je třetím největším ostrovem Thajska a
skládá se ze dvou ostrovů – Ko Yao Noi a Koh Yao
Yai. Hlavními obyvateli tohoto souostroví jsou
muslimové, kteří se živí hlavně rybařením,
pěstováním rýže a gumovníků. Pobyt na ostrově
nabízí klidnou, ničím nerušenou dovolenou. 

Transfer: 1. 1,5 hodiny lodí z přístavu Jian Vanich na
Phuketu (45 min od letiště),  
2. 0,5l hodiny lodí z přístavu Bang Rong na Phuketu
(20 min od letiště).

KO LIPE

Rozlohou maličký ostrov  cca 3,5 km na délku a 2,5
km na šířku, patří mezi 50 ostrovů Národního parku
Tarutao. Nádherné pláže a vynikající lokace
umožňující výlety za potápěním kolem okolních
ostrovů. Koh Lipe nezasáhla vlna tsunami a tak se
zde korálové útesy dochovaly v neporušeném
stavu. Turisty je toto místo teprve objevováno. 

Transfer: z Bangkoku letecky do Krabi, pozemním
transferem na Ko Lantu, nocleh na Ko Lantě (nutný
z  logistických důvodů i při zpáteční cestě) a pak
následný transfer lodí na Ko Lipe.

KO RACHA

Liduprázdné pláže s bělostným pískem, průzračné
moře s množstvím rozmanitých druhů ryb vhodné
pro šnorchlování i potápění, panenská příroda.
Ubytování nabízíme na Ko Racha Yai, délka i šířka
ostrova 3km. Vedlejší ostrov Ko Racha Noi je
neobydlený.  

Transfer: Loď vyplouvá z přístavu Chalong (cca 40
minut od letiště na Phuketu), plavba na ostrov trvá
půl hodiny a dále pak cca 15 minut autem do hotelu.
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KO SAMUI KO TAO KO PHANGAN

Malebný ostrov s bílými plážemi, které jsou lemovány
kokosovými palmami. Vnitrozemí oplývá přírodními
krásami, velice zajímavé jsou četné vodopády. Na
severním pobřeží se na malém ostrůvku Ko Farn
nachází velká socha sedícího Buddhy. 

Pobytová místa na ostrově:
Chaweng – nejživější a nejnavštěvovanější pláž ostrova,
dlouhá asi 5 km a je orientována na jihovýchod.
Prachově jemný bělostný korálový písek. Sklon do moře
je relativně větší v jižní části pláže, kde nevznikají odlivo-
vé lavice, v severní části pláže dochází k výraznějšímu
ústupu moře při odlivu. Kolem hlavní uličky, která se
táhne za prvou linií hotelů je nepřeberné množství
barů, restaurací a nákupních možností. 
Lamai – druhá nejpopulárnější pláž ostrova, dlouhá  2
km, je svým charakterem a scéničností nejlepší pláží
ostrova. Orientována je na jihovýchod. Pláž z bílého
korálového písku spadá do moře relativně ostře, takže
ani při odlivu hladina příliš neustupuje. I v této části
ostrova naleznete obchůdky, bary, restaurace. 
Mae Nam – klidná pláž na severním pobřeží ostrova
s  výhledem na hornaté panorama sousedního Ko
Phanganu. Ideální pro milovníky klidné dovolené.
Na severním a východním pobřeží se nacházejí ještě
velice klidné pláže Bo Phut a Taling Gam.  

Transfer: Let z Bangkoku trvá zhruba 1,5 hodiny.

Malý žulový ostrov v Jihočínském moři býval až do
poloviny 20. století neobydlen. V  osmdesátých
letech ostrůvek objevili první turisté “baťůžkáři” a
v jejich stopách se vydali též potápěči a ostrov se
stal nejvyhledávanější potápěčskou lokalitou
thajské části Jihočínského moře. Hlavní pláž ostrova
Hai Sairee leží na západním pobřeží ostrova.
Zpevněná silnička spojuje severní konec pláže Hat
Sairee s malou pláží Chalok Baan Kao na jihu. 

Pobytová místa na ostrově:
Sairee – pláž s jemným korálovým pískem, oriento-
vána na západ. Spadá do moře pozvolně. V pěší
vzdálenosti 15 minut podél pobřeží je městečko
Mae Haad s nákupními a zábavními možnostmi.
Chalok Baan Kao – pláž s bílým korálovým pískem je
orientována na jihozápad. Do moře spadá
pozvolně. V  okolí leží řada jednoduchých
hospůdek, městečko Mae Haad je vzdáleno zhruba
30 minut chůze. 
Tukan Og – pláž s  přírodním charakterem a
jemným pískem je obklopena hájem kokosových
palem a dvěma výraznými mysy s žulovými balvany.
Orientována je na jih. Ideální pro milovníky klidné
přírodní dovolené.

Transfer: Lodní transfer z Ko Samui trvá zhruba 1,5
hodiny rychlolodí.

Ostrov, nacházející se v  modravých vodách
Jihočínského moře má příchuť neznámého a
tajemného. Kromě příznivců světově proslulé Full
Moon Party nebyl donedávna příliš navštěvován. Ko
Phangan však nabízí více: klidné pláže stranou
veškerého ruchu, nedotčenou přírodu, nádherné
vnitrozemí i úžasné potápěčské lokality. 

Pobytová místa na ostrově:
Thong Nai Pan Noi – klidná pláž s bílým pískem,
orientovaná na východ, leží v  nádherném
přírodním prostředí na severovýchodě ostrova. Je
ideální pro milovníky přírody a tropické relaxace,
rušná pláž v Hat Rinu je vzdálena zhruba 45 minut
lodí či po horské silnici. V blízkosti leží podobná pláž
Thong Nai Pan Yai, ve vnitrozemí vodopády, stezky
pralesem i možnost lezení na granitu. 
Haad Son Beach – je jedním z mála míst na ostrově,
které zůstalo netknuté a představuje dokonalý
obraz idylické zátoky na pustém ostrově. Centrální
jižní oblast je zcela neobydlená, takže zde
naleznete asi 300 metrů dlouhý úsek písčité
tropické pláže lemované kokosovými palmami. Asi
70 metrů od břehu je korálový útes, který vás zve
k potápění či šnorchlování.

Transfer: Lodní transfer z Ko Samui trvá zhruba 30
minut rychlolodí.

KO RACHA



leteckou přepravu Praha – Singapur – Praha 
transfery klimat. minibusy 
2 noclehy se snídaní v Singapuru
půldenní prohlídka Singapuru
průvodce CK ESO (min. 16 osob) 

Cena obsahuje

fakultativní výlety
pojištění léčebných výloh v zahraničí
spropitné

Cena neobsahuje

















odlet z prahy

sinGapur
Přílet do Singapuru, transfer do hotelu, ubytování. Ve-
černí procházka, při které pocítíte jedineč nost spojení
mo der ní ho velko měs ta a orientální exoti ky. Nocleh.

sinGapur
Snídaně. Polodenní prohlídka města: čínská čtvrť, Raf-
flesův pomník, parla ment, botanická zahrada, kopec
Mount Faber, odkud je překrásný pohled na celé měs -
to. Odpoledne se můžete věnovat nákupům na proslulé
Orchard Road. Doporučujeme dále fakultativní výlet la-
novkou na ostrov Sentosa - zábavní park s úchvatným
akváriem, delfíní la gu nou, umělou sopkou, motýlí zahra -
dou a mnoha dalšími atrakcemi. Nocleh v Singapuru.

sinGapur - praha
Snídaně. Transfer na letiště. Odlet do Prahy.

přílet do prahy

2

3

1

5

4

ASIE / SINGAPUR

Vstupní formality: občané České republiky mohou cestovat do Singapuru bez víza a zůstat v zemi
po dobu 30 dnů. Při příjezdu je vyžadováno vyplnění imigrační karty.
očkoVání a lékař: povinná nejsou žádná očkování, riziko tropických chorob je mizivé, úroveň hygi-
eny je rozhodně vyšší než ve střední Evropě. Zdravotnictví je na velmi vysoké úrovni, ošetření je však
nákladné.
Jazyk: v Singapuru existují 4 oficiální jazyky: mandarínská čínština, malajština, tamilština a angličtina.
Národním jazykem je malajština, jazyk původního obyvatelstva a oficiální jazyk v dobách přidružení
k Malajsii. Angličtina je podporována, také z důvodu, aby vzájemně spojila jednotlivé etnické skupiny Čí-
ňanů. Běžná hovorová angličtina je prostoupena slovy malajského a čínského původu, často je ozna-
čována za Singlish.
časoVý posun: + 7 hodin proti SEČ.
nápoJe a straVa: v Singapuru existuje ohromné množství světových kuchyní, hlavní prvky však po-
chází z kuchyně malajské, indické a čínské. V Singapuru převažuje kuchyně kantonská, která je ze všech
čínských kuchyní v Evropě nejznámější. Kantonská kuchyně servíruje vyvážená jídla, v nichž se musí

odrážet vesmírná harmonie. Jídla jsou buď jing – neboli chladivá či jang – neboli hřejivá. Oba druhy
jídel by u stolu měly být ve vzájemné rovnováze. Nejjednodušími jídly jsou „mí“ – nudle či „kongí“ rýžová
kaše. V Singapuru jsou dále velmi rozšířeny místní kuchyně jižní Číny. Častou specialitou je chajnanská
rýže s kuřetem (z ostrova Chaj-nan). Jedná se o v páře vařené kuřecí s rýží, čistým vývarem a okurkou.
Smlouvání a spropitné není obvyklé.
měna: místní měnou je singapurský dolar (S$) a dělí se na 100 centů. Bankovky jsou v hodnotách 1,
2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 S$. Mince v hodnotách 1, 5, 10, 20 a 50 centů a 1 dolar. Přibližný aktu-
ální kurz je 1.40 S$ za 1 USD. Doporučujeme výměnu v směnárnách přímo na letištích nebo v poulič-
ních směnárnách či bankách, kde je lepší kurz než v hotelových směnárnách. Platební karty jsou
akceptovány téměř všude.
elektrické napětí: 220 - 240 V, 50 Hz, zásuvky se třemi zdířkami. 
dopraVa: Metro – Singapore Mass Rapid Transit  (SMRT) – je nejpohodlnější a nejrychlejší dopravou
po městě. Plánky metra jsou k dispozici na letišti či v jednotlivých stanicích, taktéž v hotelích.  
odletoVá taxa: při odletu ze Singapuru se na letišti Changi platí odletová taxa 21 S$.

SINGAPUR - supermoderní a ex trémně bohatý měst ský stát je znám svou čistotou, pří-
snými zákony a překvapivými kontrasty. Singapur je dru hý nej vět ší přístav světa. Gigan-
tické mrakodrapy určují obraz ostrov ní republiky. Bez  mezné nabídky lákají k nákupům 
v moderních obchodních centrech. K tomu staré čínské, indické a arab ské čtvrtě, kde
se pozastavil čas. Tropické klima je zde po celý rok bez výkyvů, stále teplé a vlhké.

Důležité informace

SINGAPUR

SINGAPUR

5 dní / 2 nocí EXO–089

33.900,– Kčod
SINGAPUR|stopover
- jedinečná příležitost zastávky ve Lvím městě při
dálkových cestách s mezi přistá ním v Singapuru.
Pobyt obsahuje program 3. dne zájezdu 
do Singapuru (EXO 089). 

leteckou přepravu Praha – Singapur – Praha 
2 noclehy se snídaní v Singapuru
půldenní prohlídka Singapuru

Cena stopoveru obsahuje

fakultativní výlety

Cena stopoveru neobsahuje
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popis: městský hotel se nachází v blízkosti turistického centra města. Známá
třída Orchard, muzea i obchodní centra jsou v pěším dosahu. Hotel má
celkem 450 pokojů.
VybaVení: restaurace, kavárna, konferenční a business centrum, kadeřník,
hlídání dětí. 
zábaVa a sport: bazén, fitness centrum, sauna, masáže.
straVoVání: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci.
VybaVení pokoJů: nastavitelná klimatizace, koupelna s WC a fénem, TV,
telefon, minibar, rychlovarná konvice. Na pokoji maximálně 3 osoby.

Grand Pacific Hotel 
SINGAPUR

HHH

popis: moderní hotel v původním koloniálním stylu se nachází v centru
obchodní 
a turistické části Singapuru v blízkosti Raffles centra. Hotel má 326 pokojů.
VybaVení: 2 restaurace, kavárna, konferenční a business centrum,
kadeřník. 
zábaVa a sport: bazén, jacuzzi,  fitness centrum, sauna.
straVoVání: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci.
VybaVení pokoJů: nastavitelná klimatizace, koupelna s WC, kabelová TV,
telefon, minibar, rychlovarná konvice, pokojový trezor. Na pokoji max-
imálně 3 osoby.

Grand Park City Hall
SINGAPUR

HHHH



leteckou přepravu Praha – Hongkong – Praha 
transfery klimat. minibusy 
2 noclehy se snídaní v Singapuru
půldenní prohlídka Hongkongu
průvodce CK ESO (min. 16 osob) 

Cena obsahuje

fakultativní výlety
pojištění léčebných výloh v zahraničí
spropitné

Cena neobsahuje

















odlet z prahy

sinGapur
Přílet do Singapuru, transfer do hotelu, ubytování. Ve-
černí procházka, při které pocítíte jedineč nost spojení
mo der ní ho velko měs ta a orientální exoti ky. Nocleh.

honGkonG
Snídaně. Polodenní prohlídka města: návštěva Victoria
Peaks, ze které uvidíte panoráma města, ostrov Hong-
kong, Kow loon, ptačí trhy, Chenny Ciah - rybářské město,
bankovní centrum, obchodní centrum. Po domluvě s prů-
vodcem mož no tuto prohlídku přesunout na další den a
absolvovat celodenní fakultativní lodní výlet do bývalé
portugalské kolo nie Macao, známé především jako území
s největší koncentrací kasin. 

honGkonG - praha
Snídaně. Transfer na letiště. Odlet do Prahy.

přílet do prahy
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ASIE / HONGKONG

Vstupní formality: turistické vízum na pobyt do 14 dní se uděluje zdarma po příletu v Hongkongu.
Platnost pasu musí být minimálně 3 měsíce od data vstupu. 
očkoVání a lékař: očkování není vyžadováno, nebezpečí exotických chorob je prakticky mizivé.
Jazyk: oficiálním jazykem Hongkongu je kantonská čínština, jihočínský dialekt. Dále se v zemi hovoří
anglicky, všeobecná znalost angličtiny však od předání ČLR klesá, naopak vzrůstá používání manda-
rínské čínštiny – oficiálního jazyka ČLR. Hovorová mandarínská a kantonská čínština se liší dosti pod-
statně, asi jako francouzština a španělština.
časoVý posun:  + 7 hodin oproti SEČ
nápoJe a straVa: kantonská kuchyně servíruje vyvážená jídla, v nichž se musí odrážet vesmírná har-
monie. Jídla jsou buď jing – neboli chladivá či jang – neboli hřejivá. Oba druhy jídel by u stolu měly být
ve vzájemné rovnováze. Nejjednoduššími jídly jsou „mí“ – nudle či „kongí“ rýžová kaše. Drahými speci-
alitami je polévka ze žraločích ploutví či polévka z vlaštovčích hnízd. Harmonie chutí je velice jemná. Kan-

tonské speciality se často servírují formou dim sum (doslova dotek srdce). Na vozících jsou umístěny
malé košíky či tácky se zhruba čtyřmi kousky identické speciality, společnost u stolu si u obsluhy uka-
zuje na jednotlivé tácky. Pokud jsou přikryty víčkem, neostýchejte se jej odkrýt. Platí se dle počtu tácků
či košíků. Do restaurací tohoto typu se chodí ve větší společnosti, restaurace bývají velmi hlučné.
měna: místní měnou je hongkongský dolar (1 HK$ = přibližně 2,50 Kč) a dělí se na 100 centů. Výměna
je nejlepší v bankách, směnárny na letišti mají obecně nejhorší kurzy. Kreditní karty jsou přijímány
téměř všude, peněžní automaty jsou na každém třetím rohu.
elektrické napětí: 220 V, 50 Hz. Existuje několik typů zásuvek, nejběžnější je se 3 kolíky.
dopraVa: metro (MTR) – nejdražší, ale též nejpohodlnější druh dopravy v Hongkongu. Jízdné je od 4
HK$ do 20 HK$, existují 4 linie metra. Existuje obrovská řada dalších lodních spojení do Nových území
i na jiné ostrovy. Na všech trajektech je kouření zakázáno pod pokutou 5000 HK$.

HONGKONG - ostrov s nekoneč ným předměstím, na kterém se tyčí nesčetné množ ství 
obrovských mrakodrapů. Mísí se zde dochovaná tradice a moderní, rozvíjející se život.
Hongkong pohltí labužníky nákupů i vyjednávání. Celé území měří pouze 1.071 km2 a tvoří
je členitý polo ostrov Kowloon, ostrov Hongkong a dalších 230 menších ostrůvků. Přestože
oblast pat ří mezi nejhustěji osídlené na světě, leží na území překvapivě také lesy a hory.

Důležité informace

HONGKONG

HONGKONG

5 dní / 2 nocí EXO–088

32.900,– Kčod
HONGKONG|stopover
- jedinečná příležitost zastávky v Dračím městě při
dálkových cestách s mezi přistá ním v Hongkongu.
Pobyt obsahuje program 3. dne zájezdu 
do Hongkongu (EXO 088). 

leteckou přepravu Praha – Hongkong – Praha 
2 noclehy se snídaní v Hongkongu
půldenní prohlídka Hongkongu

Cena stopoveru obsahuje

fakultativní výlety

Cena stopoveru neobsahuje
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popis: moderní hotel s 546 pokoji se nachází v centru turistické čtvrti Kowlo-
onu, v nejbližší blízkosti obchůdků a mnoha restaurací. Nedaleko je stanice
metra a přístaviště.
VybaVení: 2 restaurace, kavárna, konferenční a business centrum, hlídání
dětí.
zábaVa a sport: fitness centrum, masáže.
straVoVání: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci.
VybaVení pokoJů: nastavitelná klimatizace, koupelna s WC, TV se satelit-
ním příjmem, telefon, přístup na internet, minibar, rychlovarná konvice, poko-
jový trezor. Na pokoji maximálně 3 osoby.

The Kimberley Hotel  
HONGKONG

HHHH

popis: luxusní výškový hotel s 578 pokoji se nachází v centru obchodní a
turistické části Hongkongu, ve čtvrti Tsim Sha Tsui. Obchůdky, restaurace a
další turistické zajímavosti jsou v těsné blízkosti hotelu.
VybaVení: 4 restaurace, bar, konferenční a business centrum, kadeřník,
hlídání dětí. 
zábaVa a sport: bazén, fitness centrum, sauna.
straVoVání: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci.
VybaVení pokoJů: nastavitelná klimatizace, koupelna s WC a fénem, TV
se satelitním příjmem, DVD/CD přehrávač, telefon, přístup na internet,
minibar, rychlovarná konvice, pokojový trezor. Na pokoji maximálně 3
osoby.

Intercontinental Grand Stanford
HONGKONG

HHHHH



ASIE / DUBAJ

DUBAJ stopover

- Výběr ze 60 hotelů a apartmánů, 36 z nich nabízí 24 hodinový check-in/check-out 

- Uvítací balíček při příletu (obsahuje např. informační brožury, pohlednice, 
jméno a kontaktní údaje zástupce, telefonní číslo s kontaktem pro případ nouze, 
které funguje 24 hodin denně)

- Transfer z letiště do hotelu a zpět

- Snídaně
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popis: centrálně položený hotel nabízí ubytování ve 135 pokojích. Nachází
ve čtvrti Deira mezi jeho novou a starou částí, 10 minut jízdy od letiště, 500 m
od hotelu záliv Dubai Creek a přístav, v blízkosti hotelu možnost nákupů.
Hoteloví hosté mohou využít zdarma dopravu  hotelovým minibusem do
centra Dubaje k největšímu nákupnímu centru na světě - Dubai Mall.   
VybaVení: 2 restaurace, irský pub, lobby, kadeřnické služby, zasedací míst-
nost, možnost rezervace zapůjčení automobilu, nabídka výletů.
zábaVa a sport: třešní bazén, vířivka, posilovna, sauna, v blízkosti hotelu
golfové hřiště (10 minut jízdy autem).
pláž: z hotelu vyjíždí dvakrát denně kyvadlová doprava do hotelu Habtoor
Grand Beach Resort & Spa (cca 30 minut jízdy), kde můžete za poplatek
využívat jeho vybavení - pláž, bazén.
straVoVání: snídaně v hlavní restauraci formou bufetu. 
VybaVení pokoJů: individuálně nastavitelná klimatizace, koupelna s WC a
fénem, TV, telefon, fax, připojení na internet, trezor, minibar. 
V základní ceně zájezdu je ubytování typu Superior Room. Ubytování ve vyšší
kategorii za příplatek. Maximálně 3 osoby na pokoji.

Metropolitan Hotel Deira  
DUBAJ

HHHH

popis: luxusní hotel s 186 pokoji spojující tradiční arabské a moderní
prvky se nachází v blízkosti nejvyšší budovy světa Burj Khalifa a největšího
nákupního centra na světě Dubai Mall, nedaleko Old Town Souk, cca 10 km
od letiště a 8 km od písečných pláží. Hotel je přímo spojený s menším
nákupním centrem Dukkan Qamardeen.
VybaVení: 2 restaurace, bar, kavárna, lobby, zasedací místnost, směnárna,
prádelna, hlídání dětí. 
zábaVa a sport: venkovní bazén, posilovna, hotel zajišťuje zdarma trans-
fery k dalším nákupním centrům, v blízkosti golfová hřiště.
pláž: 10 minut jízdy autem (hotel poskytuje dopravu minibusem zdarma).
straVoVání: snídaně v hlavní restauraci formou bufetu.
VybaVení pokoJů: individuálně nastavitelná klimatizace, koupelna s WC a
fénem, TV, telefon, wi-fi, trezor, minibar. 
V základní ceně zájezdu je ubytování typu Standard Room. Ubytování ve
vyšší kategorii za příplatek. Maximálně 2 dospělé osoby a 1 dítě do 12 let
na pokoji.

Viva Down Town Dubaj
DUBAJ

HHHH



leteckou přepravu Praha – Dubaj – Praha 
transfery klimat. minibusy 
7x nocleh se snídaní, polopenzí nebo 
s All Inclusive v Dubaji či v ostatních emirátech
asistenci českého delegáta v Dubaji, Sharjahu a Ajmanu
(v ostatních emirátech asistence na telefonu)

Cena obsahuje

fakultativní výlety
pojištění léčebných výloh v zahraničí
spropitné

Cena neobsahuje

















praha - dubaJ
Odlet z Prahy. Odbave ní 2 h před odletem.  Přílet do Du-
baje, transfer do hotelu, nocleh. 

pobyt V duba Ji
Snídaně. Pobyt v hotelu dle výběru ve měs  tě (hotely orga-
nizují 2x denně zdar   ma transfery na pláž) či v hotelu pří -
mo na pláži (plážové hotely jsou o ně co dražší).  Volný
program. V Dubaji jsou ideální nákupní mož nosti za pří-
znivé ceny. Možnost vy užití široké na bíd ky fakul tativních
výletů s českým de legátem - půldenní pro hlídka města,
výlet do sou sedního emi rátu Sharjah, pouštní safari s ve-
čeří.  

dubaJ 
Snídaně. Volno na koupání a ná kupy. 

odlet a přílet do prahy
Transfer na letiště, odlet do Prahy.

7

1

8

ASIE / SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Vstupní formality: bezvízový styk. Podmínkou bezvízového vstupu je cestovní doklad s mi-
nimální platností 6 měsíců po návratu ze SAE. Pro vstup nelze použít cestovní pas, ve kterém je
doložen vstup nebo pobyt v Izraeli! Po příletu je zdarma uděleno do pasu razítko opravňující dr-
žitele k pobytu v délce maximálně 30 dnů (tzv. "visa upon arrival"). Klienti platí povinnou turistic-
kou taxu tzv. Tourism Dirhams ve všech ubytovacích kapacitách v Dubaji (3,- až 6,- USD/os./noc).
Po-platek cestující hradí na hotelu při check-inu (nejpozději však do ukončení pobytu) buď v ho-
tovosti nebo kartou. 
očkoVání a lékař: očkování se pro cestu do Spojených arabských emirátů nevyžaduje.  Vez-
měte si s sebou léky, které běžně užíváte při zvýšené teplotě, bolestech hlavy a střevních potížích.
Povinná  nejsou žádná očkování. 
Jazyk: úředním jazykem je arabština, domluvíte se také anglicky a rusky.
časoVý posun: časový posun proti České republice je + 3 hodiny, v době letního evropského
času je + 2 hodiny.

nápoJe a straVa: dávné arabské menu se skládalo hlavně z datlí, velbloudího mléka, jehněčího
a skopového masa, nezbytných chlebových placek, a později i rýže a kávy. Jídla často obsahují
množství oleje a jiných tuků, koření a cukru. Prakticky všechna hlavní jídla vycházejí z masového
základu, hlavně jehněčího a skopového. Perský záliv je nesmírně bohatým lovištěm ryb a vůbec
všech darů moře. K nejchutnějším rybám patří hamur a zubeidi, opravdovou delikatesou jsou ale
obří královské krevety (rubian), které jinde na světě neseženete. Nejdůležitější přílohou je rýže.
Zákaz alkoholu platí pouze v emirátu Sharjah. 
měna: místní měnou je dirham (Dhs), který se dělí na 100 filsů. Kurs je cca 1,- USD = 3,65 Dhs.
V obchodech se většinou platí v dirhamech, ale můžete platit také v amerických dolarech. Dopo-
ručujeme měnit peníze ve směnárnách ve městě, v hotelech bývá značně nevýhodný kurz. Jsou
zde velmi rozšířeny kreditní karty.    
nákupy: jedním z nejvýhodnějších míst na světě pro nákupy je Dubaj. 

SAE - dyna mic ky se rozvíjející země, která se naplno otevřela turistickému ruchu. Ne-
smírné bohatství pocházející původně z těžby ropy a nyní z obcho du, dává netušené
možnosti pro budo vání moderního turistického ruchu. Na mnoha místech bývalé
pouště vznikají moderní hotelové kom plexy. Teplé moře, celoročně příznivé klima a při-
rozená pohos tinnost místního obyvatelstva zvou k návštěvě této země.

Důležité informace

EMIRÁTY

DUBAJ

8 dní / 7 nocí EXO–300

17.990,– Kčod

odlet z prahy
Odlet z Prahy. Odbavení 2 h před odletem. Přílet do Du-
baje, transfer do hotelu v emi rátu Sharjah nebo do ho-
telů v ostatních emirátech.  Ubyto vá ní v hotelu. 

pobyt V sharJah či V ostatních emirátech
Snídaně. Volno na koupání, opalování čí vodní sporty.
Možnost vy užití na bídky fakul ta tiv ních výletů.

sharJah či ostatní emiráty
Snídaně. Volno na koupání a ná kupy. 

odlet a přílet do prahy
Transfer na letiště, odlet do Prahy.

ABÚ DHÁBÍ A OSTATNÍ EMIRÁTY

8 dní / 7 nocí EXO–300

21.990,– Kčod

62 -

7

1

8

62 -
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popis: nejluxusnější hotel světa s 202 apartmány o výšce 321 metrů připo-
míná svojí architekturou tvar plachetnice, leží na uměle vytvořeném ostrůvku
280 metrů od pobřeží, vzdálenost 15 km jižně od Dubaje, 25 km od meziná-
rodního letiště; transfer z letiště do hotelu limuzínou značky Rolls Royce
nebo BMW (za poplatek).
VybaVení: recepce (korálová akvária, vodopád s ledem a sloupy padající
vody), 8 restaurací se všemi hlavními světovými kuchyněmi, 2 bazény, arabské
lázně, masáže, solarium, sauna, parní lázně, vířivky, 2 kompletně vybavená fit-
ness centra, aquapark, rozsáhlé konferenční a kongresové 
centrum, nákupní centrum, dětský klub, 24 hodinový servis.
pláž: dlouhá bílá písečná pláž přímo u hotelu.
zábaVa a sport: kurty na squash, aerobik, vodní sporty (potápění, šnorch-
lování, windsurfing, vodní lyžování, kajaky), golf.
straVoVání: snídaně formou bufetu, večeře za příplatek, možnost stravo-
vání a la carte v hotelových restauracích.
VybaVení apartmánů: carrarský mramor, irské tkaniny, brazilská žula; roz-
loha od 140 do 780 m2; koupelna s WC, fén, barevná širokoúhlá TV,  TV, DVD
přehrávač, video (na vyžádání), individuálně nastavitelná klimatizace, osvět-
lení a žaluzie, kompletně vybavený pracovní stůl s PC, připojením na internet
a faxem, výhled na moře. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 2
děti.

Hotel Burj Al Arab
DUBAJ

HHHHHHH

popis: jeden z nejluxusnějších dubajských hotelů byl postaven na ostrově
Palm Jumeirah Island, což je největší uměle vybudovaný ostrov na světě.
Hotel je obklopen z obou stran soukromou pláží, jejíž délka činí 1,5 km.
Hotel nabízí svým hostům 1.539 luxusních pokojů.
VybaVení: 17 restaurací a barů, noční kluby, 2 venkovní bazény, akvárium
Laguna se 100 druhy mořských živočichů a počtem 65.000 ryb, delfíní záliv
se vzdělávacím centrem o životě delfínů, masáže, vířivka, lázně Atlantis Spa, 
konferenční centrum, kadeřnické služby, salon krásy, půjčovna aut,
prádelna, dětské kluby, butiky, zábavní 
komplex.
pláž: písečná pláž.
zábaVa a sport: 4 tenisové kurty, fitness centrum, vodní park v areálu
hotelu, vodní sporty.
straVoVání: polopenze. Možnost stravování a la carte.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, balkon, fén, klimatizace, telefon, TV,
rádio, trezor, minibar, žehlička, kávový koutek. Na pokoji lze ubytovat maxi-
málně 2 dospělé + 2 děti.

Hotel Atlantis The Palm
DUBAJ

HHHHH
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popis: architektonicky velmi odvážně řešený luxusní hotel s 598 pokoji
nedaleko centra Dubaje.
VybaVení: několik restaurací se všemi hlavními světovými kuchyněmi, řada
barů, několik bazénů, posilovna, tělocvična, sauna, vířivka, masáže, parní
lázně, konferenční centrum, dětský klub, dětské hřiště, aquapark, půjčovna
automobilů, 24 hodinový servis.
pláž: soukromá bílá písečná pláž přímo u hotelu.  
zábaVa a sport: tenisové kurty, kurty na squash, golf, potápěčské cen-
trum, vodní sporty (windsurfing, vodní lyžování, kajaky), fitness kurzy (jóga,
karate).
straVoVání: snídaně formou bufetu, večeře za příplatek, možnost
stravování a la carte v hotelových restauracích.
VybaVení pokoJů: individuálně nastavitelná klimatizace, koupelna s WC a
fénem, TV, rádio, telefon, připojení na internet, osobní trezor, minibar, balkón
s výhledem na moře. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 2 děti.

Hotel Jumeirah Beach
DUBAJ
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popis: exkluzivní hotelový komplex se nachází na soukromé pláži u slavné
promenády JBR walk. Mezinárodní letiště v Dubaji je vzdáleno cca 20 km.
VybaVení: několik tematických restaurací s mezinárodní kuchyní,
loungem, bary, lázeňské centrum, obchod, 5 bazénů pro dospělé i děti,
konferenční místnost, směnárna, hlídání dětí.
pláž: soukromá pláž s jemným pískem přímo u hotelu.
zábaVa a sport: 4 tenisové kurty s osvětlením,, 2 squashové kurty,
lázeňské centrum, vodní sporty (za poplatek), fitness centrum.
straVoVání: snídaně formou bohatého bufetu.
VybaVení pokoJů: koupelna s oddělenou toaletou, klimatizace, minibar,
fén, žehlící prkno, telefon, TV, rádio, trezor.

Ritz-Carlton Jumeirah 
DUBAJ

HHHHH
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popis: Moderní resort přímo u pláže s výhledem na mrakodrapy v centru
Dubaje i Arabský záliv. Nachází se v části Pearl Jumeirah, pouhých 7 km do
centra města a dobrou dostupností známého Dubai Mall. Mezinárodní letiště
v Dubaji je vzdáleno 11 km. 
VybaVení: 24-hodinová recepce, služba concierge, směnárna, business cen-
trum, čistírna, prádelna, obchod se suvenýry, pronájem aut, kadeřnictví, kos-
metika.
pláž: písečná pláž přímo u hotelu. K dispozici jsou lehátka i slunečníky.
zábaVa a sport: bazén, Nikki SPA, Fitness centrum Tony Gym, tenisový kurt
(za poplatek), pronájem kol (za poplatek), stolní tenis, herna, noční klub s Dj.
straVoVání: snídaně, další typy stravování za příplatek. V hotelu se nachází
Soul Lounge bar (večer i s Dj), Cefé Nikki (celodenní bufetová restaurace),
Beach Bar u bazénu/ pláže (drinky, lehké občerstvení), Key West Bar & Grill
přímo u pláže.
VybaVení pokoJů: standardně je pokoj vybaven balkonem, koupelnou s
WC, klimatizací, TV, telefonem, kávovarem, minibarem. Wifi připojení k dis-
pozici zdarma.

Nikki Beach Resort & SPA
DUBAJ
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popis: jeden z nejstylovějších resortů na pláži Jumeirah Beach se nachází
přímo u privátní pláže, přibližně 20 minut jízdy od mezinárodního letiště
v Dubaji a 20 minut od centra města. Resort se skládá ze tří částí – The
Palace, Arabian Court a Residence & Spa. U hotelu je situované prestižní
golfové hřiště Emirates Golf Club.
VybaVení: několik restaurací, bazény, bary, kluby, kadeřnictví, dětské cen-
trum, obchody, lázně, health club, salon krásy, fitness centrum, taneční sál,
vinný sklep, zasedací místnosti. Hotelový komplex leží v rozlehlé tropické
zahradě s vodními fontánami.
pláž: hotel je situován přímo na pláži. 
zábaVa a sport: tenisové kurty, golfové hřiště, vodní sporty (za
poplatek), volejbal, basketbal, petanque, Givenchy SPA, hammam.
V blízkosti nový aquapark Aquaventure. Hotel pořádá exkurze.
straVoVání: snídaně, večeře za příplatek.
VybaVení pokoJů: satelitní TV, balkón, osobní trezor, koupelna, WC,
vysoušeč vlasů, připojení na internet, klimatizace, telefon, minibar. Na po-
koji lze ubytovat maximálně
2 dospělé + 2 děti.

One & Only Royal Mirage 
The Palace
DUBAJ

HHHHH



popis: moderní hotel se nachází v oblasti Jebel Ali, která patří k Dubaji, jen
pár metrů od soukromé pláže s bílým pískem. Hotelový komplex leží
v rozsáhlé tropické zahradě s potůčky a vodopády. Součástí unikátního kom-
plexu je vyhlášené devítijamkové golfové hřiště (speciální green fee pro
klienty hotelu), hotel je vhodný pro golfisty. Vzdálenost 40 minut jízdy od
letiště v Dubaji. Nákupní centra Mall of the Emirates a Ibn Battuta se nachází
20 minut jízdy autem od hotelu.
VybaVení: 11 restaurací, 5 barů, kavárny, 2 venkovní bazény, luxusní lázně,
sauna, obchod se suvenýry, konfe-renční místnost, parkoviště, prádelna, kos-
metický salon, masáže, čistírna, směnárna, denní tisk, půjčovna aut, 24 hodi-
nový servis.
pláž: písečná pláž s jemným pískem.
zábaVa a sport: fitness centrum, tenisové kurty, squashové kurty, stolní
tenis, vodní sporty (vodní lyže, rybolov, windsurfing) na pláži za poplatek.
straVoVání: snídaně formou bufetu, večeře za příplatek. Možnost dok-
oupení programu All Inclusive - snídaně, oběd a večeře formou bufetu;
nealkoholické nápoje, pivo a víno místní výroby v hlavní restauraci a plážovém
baru (11.00 - 23.00 hod.).
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, minibar, fén, telefon, TV,
rádio, trezor. Maximálně 3 osoby na pokoji.

Hotel Jebel Ali  Palm Tree Court & Spa
DUBAJ
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popis: exkluzivní 5* komplex hotelového řetězce Le Meridien s výhledem
na Perský záliv. Golfové hřiště světové úrovně se nachází 3 km od hotelu,
do centra Dubaje se dostanete za cca 10 minut. Slavná promenáda JBR je
nedaleko resortu.
VybaVení: 14 mezinárodních restaurací a barů, lázně ve starořímském
stylu se saunou, vířivkami, a pěti hammami, 3 bazény, tenisové a squas-
hové kurty, vodní sporty (za poplatek), fitness.
pláž: písečná pláž s jemným pískem.
zábaVa a sport: fitness centrum, vodní sporty na pláži za poplatek, teni-
sové a squashové kurty, lázně. 
straVoVání: snídaně a večeře formou bufetu.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, balkon, minibar, fén, tele-
fon, TV s LCD obrazovkou a DVD přehrávačem, rádio, trezor.

Le Royal Meridien Beach Resort  
DUBAJ

HHHHH

AI
ZA PŘÍPLATEK

ESO
tip



231

popis: luxusní hotelový komplex se 442 pokoji se nachází přímo na svě-
toznámé pláži Jumeirah Beach, vzdálenost 30 min. jízdy od mezinárodního
letiště.
VybaVení: několik restaurací se všemi hlavními světovými kuchyněmi, něko-
lik barů, 3 venkovní bazény v hotelové tropické zahradě, vířivka, konferenční
centrum, 24 hodinový servis, půjčovna automobilů, kosmetické a kadeřnické
služby, sauna, masáže, lázně, fitness centrum.
pláž: soukromá hotelová písečná pláž s lehátky a slunečníky.
zábaVa a sport: tenisové kurty, kurty na squash, vodní sporty na pláži,
plážový volejbal, dětský klub.
straVoVání: snídaně formou bufetu, večeře za příplatek, možnost
stravování a la carte v hotelových restauracích.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, fén, TV, DVD přehrávač, možnost inter-
netového připojení, individuálně nastavitelná klimatizace, minibar, trezor. Na
pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

Habtoor Grand Resort Spa
DUBAJ
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popis: luxusní resort přímo u soukromé pláže s bílým pískem obklopen
zahradou s palmama a výhledem na The Walk. Lokalita vhodná k pozná-
vaní Dubaje i oddych na Jumeirah Beach. Mezinárodní letiště je vzdáleno
cca 30 km.
VybaVení: 24-hodinová recepce, služba concierge, směnárna, úschovna
zavazadel, business centrum, služba praní a čištění oděvů, obchody v
hotelu, pronájem aut, kadeřnictví, kosmetika. Bezdrátové internetové
připojení je k dispozici zdarma.
pláž: Soukromá písečná pláž přímo u hotelu s lehátky a slunečníky
zdarma.
zábaVa a sport: bazén, dětský bazén, fitness centrum, squash, vodní
sporty, potápění, kayaking, volejbal, stolní tenis, animační tým, dětské
hřiště, Armonia SPA centrum.
straVoVání: snídaně, další typy stravování za příplatek. V hotelu se
nachází 4 restaurace: Palm Garden s mezinárodní kuchyní a tematickými
večery, The Peacock čínská restaurace, tradiční italská restaurace Ciao a
arabská restaurace Al Hadina. Nachází se tady i dva bary s drinky a občer-
stvením: Azure Pool Bar a Moods Bar. Na drink můžete zajít i do Blues
Lounge baru.
VybaVení pokoJů: standardně je pokoj vybaven koupelnou s WC, fénem,
županem, pantoflema, TV, telefonem, iPod Dock, WiFi připojení, minibarem,
setem pro přípravu kávy a čaje.

Sheraton Jumeirah Beach 
DUBAJ
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popis: nový velmi luxusní hotel s 300 pokoji se nachází přímo na nejhezčí
dubajské pláži Jumeirah, vybudován v arabském stylu, vzdálenost 25 min.
jízdy od mezinárodního letiště, v blízkosti obchodní centrum.
VybaVení: 3 restaurace se všemi hlavními světovými kuchyněmi, 5 barů,
aquapark, nádherná laguna, lázně, 2 bazény uvnitř, dětský klub, fitness cen-
trum, konferenční centrum; 24 hodinový servis.
pláž: dlouhá písčitá pláž přímo u hotelu.
zábaVa a sport: vodní sporty (windsurfing, vodní lyžová ní, kajaky),
potápěčské centrum, squash, 5 teni sových kurtů, fitness kurzy (jóga, aqua
aerobik, step), golf.
straVoVání: snídaně formou bufetu, večeře za příplatek, možnost
stravování a la carte v hotelových restauracích.
VybaVení pokoJů: klimatizace, koupelna s WC, fén, minibar, TV, rádio, tele-
fon, fax, trezor, internetové připojení; všechny pokoje mají balkon s výhledem
na moře. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 2 děti.

Mina A’Salam Madinat 
Jumeirah
DUBAJ
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popis: Al Qasr hotel v arabském stylu leží na pláži Jumeirah. Nabízí 298
přepychových pokojů,  Arabian pokoje v  nižších patrech mají výhled na la-
gunu a zahrady, Ocean pokoje (za příplatek) ve vyšších patrech s výhledem
na moře. V zahradách resortu jsou vodní kanály o délce 3,7 km, po kterých
Vás vozí loďky.
VybaVení: 18 restaurací a barů, 4 bazény v  rozlehlé zahradě, obchody,
salon krásy, fitness, sauna, venkovní amfiteátr, konferenční místnost, 24
hodinový servis, půjčovna vozidel. Součástí hotelu je špičkové Spa a Wel-
lness centrum. Několikrát denně zdarma transfer do centra Dubaje.
pláž: dlouhá písčitá pláž přímo u hotelu.
zábaVa a sport: vodní sporty (windsurfing, lyžování, kajaky), 2 kurty na
squash, 5 tenisových kurtů.
straVoVání: snídaně formou bufetu, večeře za příplatek, možnost stra-
vování a la carte v  hotelové restauraci.
VybaVení pokoJů: koupelna s  WC, fén, varná konvice, klimatizace, tele-
fon, TV, rádio, trezor, minibar. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé
+ 2 děti.

Al Qasr Madinat Jumeirah 
DUBAJ
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popis: design tohoto unikátního boutique hotelu navrhl sám slavný italský
módní guru Giorgio Armani. Hotel má vlastní vchod a zabírá 11 pater nejvyšší
budovy světa Burj Khalifa. Hotel stojí přímo naproti dubajské fontáně a jeho
hosté mají přístup na vyhlídkovou terasu mrakodrapu Burj Khalifa. V hotelu
jsou luxusní lázně. Za 5 minut chůze se z hotelu dostanete k nákupnímu cen-
tru Dubai Mall, což je největší nákupní centrum světa. Na luxusní nákupy
můžete také vyrazit do hotelového nákupního centra Armani Galleria, kde
jsou zastoupeny především obchody s módou. Design vkusných elegantních
pokojů vychází z ladných linií, pokoje jsou zařízeny japonskými rohožemi a
luxusními tkaninami. Hotel má k dispozici 160 luxusních pokojů. Všechny
pokoje jsou vybaveny stylovým nábytkem, který byl navržen přímo slavným
návrhářem.
VybaVení: 7 restaurací, 2 bary, venkovní bazén (po celý rok), business cen-
trum, sauna,  lázně Armani Spa, jacuzzi, masáže, noční klub, půjčovna aut,
parkoviště, prádelna, čistírna, obchod se suvenýry, směnárna, 24 hodinový
servis.
pláž: hotel zajišťuje dopravu na pláž Jumeirah.
zábaVa a sport: fitness centrum, tenisový kurt.
straVoVání: snídaně formou bufetu, možnost večeří bufetovou formou či
s obsluhou.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, fén, varná konvice, telefon,
TV, trezor, minibar. Maximálně 4 osoby na pokoji.

Armani Hotel Dubai 
DUBAJ
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popis: unikátní resort hotelové společnosti Anantara na exkluzivním os-
trově The Palm Jumeirah naplánoval své otevření na den 15.9.2013. Lu-
xusní resort, který je současně vilovým komplexem, leží přímo u písečné
pláže, v tropické zahradě s křivolakými lagunami. V blízkosti resortu se na-
chází známý vodní park Aquaventure v hotelu Atlantis The Palm, golfová
hřiště jsou v dosahu do 15 minut jízdy. V resortu se snoubí prvky asijské ar-
chitektury s pověstnou arabskou pohostinností. Hoteloví hosté mají k dis-
pozici 260 vkusně zařízených prostorných pokojů ve vilách v thajském stylu
postavených na vodních lagunách s výhledem na lagunu nebo přímým
vstupem do laguny, 15 plážových vil a 18 vodních vil.
VybaVení: 5 restaurací, 3 bary, velký bazén, dětský bazén, přírodní laguny,
jacuzzi, business centrum, sauna, lázně Anantara Spa, masáže, pedikúra,
manikúra, dětské hřiště, půjčovna aut, parkoviště, prádelna, čistírna, ob-
chod se suvenýry, směnárna, shuttle bus do nákupních center, 24 hodi-
nový servis.
pláž: písečná pláž je přímo u hotelu. 
zábaVa a sport: fitness centrum, tenisové kurty, plážový volejbal, vodní
sporty, windsurfing, vodní lyže, kajaky.
straVoVání: snídaně formou bufetu, možnost večeří bufetovou formou
či s obsluhou.
VybaVení pokoJů: koupelna s vanou a WC, klimatizace, varná konvice,
fén, telefon, TV, trezor, minibar, balkon nebo terasa. Za příplatek možnost
ubytování v plážové či vodní vile. Maximálně 4 osoby na pokoji.

Anantara Dubai The Palm Resort & Spa
DUBAJ
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popis: moderní luxusní hotel s 290 pokoji, který byl otevřen v roce 2012, se
nachází na Jumeirah Palm, uměle vytvořeném ostrově ve tvaru palmy. Hotel
se skládá ze 2 budov propojených atriem a leží u vlastní písečné pláže. Do
nákupních center v Dubaji se dostanete za cca 15 minut jízdy. Dvakrát denně
je k dispozici bezplatná kyvadlová doprava k nákupnímu centru Mall of the
Emirates. Letiště v Dubaji je vzdáleno 45 km.
VybaVení: 3 restaurace, 5 barů, 4 bazény, business centrum, sauna, parní
lázně, turecké lázně, masáže, pedikúra, manikúra, kino, dětské hřiště, půj-
čovna aut, parkoviště, prádelna, čistírna, obchod se suvenýry, směnárna, 24
hodinový servis.
pláž: uměle vytvořená písčitá pláž je přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky
včetně plážových ručníků jsou zdarma.
zábaVa a sport: fitness centrum, tenis, plážový volejbal, plážový fotbal,
stolní tenis, badminton, minigolf, vodní sporty.
straVoVání: snídaně formou bufetu, možnost večeří bufetovou formou či
s obsluhou.
VybaVení pokoJů: mramorová koupelna s vanou a WC, klimatizace, varná
konvice, fén, telefon, TV, trezor, minibar, balkon. Maximálně 4 osoby na po-
koji.

Hotel Rixos The Palm Jumeirah
DUBAJ
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popis: luxusní hotel se nachází přímo na nejdelší a nejhezčí pláži  Aca-
pulca, nedaleko golfového hřiště, tenisových kurtů, centra nákupů, zábavy,
barů a diskoték.
VybaVení: restaurace, bary, bazén, 2 relaxační vířivky, konferenční míst-
nost, obchody se suvenýry.
pláž: písečná pláž s jemným pískem. Slunečníky a lehátka jsou u bazénu i
na pláži zdarma.
zábaVa a sport: tenisové kurty a golfové hřiště jsou pouhých 5 minut
jízdy od hotelu.
straVoVání: snídaně. 
VybaVení pokoJů: klimatizace, koupelna s WC, TV, rádio, minibar, telefon,
fén, trezor, balkon. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

Hotel Savoy Suites 
DUBAJ
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popis: hotel s výbornou polohou nedaleko známé promenády The Walk a
části Dubai Marina. Deset minut jízdy od hotelu se nachází nákupní centrum
Mall of Emirates. Mezinárodní letiště v Dubaji je vzdáleno cca 30 minut jízdy.
VybaVení: 24-hodinová recepce, concierge, bankomat, směnárna, společen-
ské prostory, čistírna, prádelna, obchod se suvenýry, kadeřnictví kosmetika,
půjčovna aut. Bezdrátové internetové připojení je v hotelových pokojích k dis-
pozici zdarma.
pláž: nejbližší pláž je od hotelu vzdálena cca 350 m.
zábaVa a sport: bazén, fitness centrum, sauna.
straVoVání: snídaně, další možnosti stravování za příplatek. V hotelu se
nachází 3 restaurace (mezinárodní - bufetová, jihoamerická, italská) a dva
bary (americký a lounge).
VybaVení pokoJů: standardně je pokoj vybaven koupelnou s WC, fénem,
županem a pantoflema, minibarem, setem pro přípravu kávy a čaje, 24-hodi-
novým room servisem, trezorem (za poplatek), TV, telefonem, Wifi. 

Delta hotels Jumeirah Beach 
DUBAJ
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popis: moderní hotel s 693 pokoji byl otevřen v roce 2010, nachází se
v historické čtvrti Bur Dubai. Hotel nabízí svým hostům pohodlný přístup
k městské obchodní čtvrti a k blízkým turistickým atrakcím. V blízkosti
hotelu se nacházejí nákupní centra, hotel leží 1 km od Dubai Creeku a 10
km od mezinárodního letiště v Dubaji. Nejbližší stanice metra je cca 10
minut pěší chůze.
VybaVení: 3 restaurace, kavárna, bar, venkovní bazén na střeše hotelu,
business centrum, půjčovna aut, parkoviště, prádelna, čistírna, obchod se
suvenýry, směnárna, 24 hodinový servis.
pláž: pláž s jemným pískem je vzdálena 5 km od hotelu (dostupnost
taxíkem).
zábaVa a sport: fitness centrum.
straVoVání: snídaně formou bufetu.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, fén, telefon, TV, trezor.
Maximálně 3 osoby na pokoji.

Hotel Citymax Bur Dubai
DUBAJ
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popis: jeden z nejluxusnějších hotelů ve Spojených arabských emirátech se
nachází v Abú Dhábí, hlavním městě země. Tento hotel obvykle využívají ne-
jvyšší představitelé různých zemí při oficiálních návštěvách Spojených arab-
ských emirátů. Hotel se nachází přímo u písečné pláže, 90 minut jízdy od
mezinárodního letiště v Dubaji. 5 minut jízdy od hotelu jsou nákupní centra,
golfové hřiště Abú Dhábí Golf Club je 25 minut jízdy od hotelu. Hotel nabízí
395 pokojů.    
VybaVení: 12 restaurací, 3 bary, 4 bazény, fitness centrum, sauna, lázně,
vířivka, obchody, konferenční místnost, 24 hodinový servis, půjčovna vozidel. 
pláž: pláž s jemným pískem.
zábaVa a sport: vodní sporty.
straVoVání: snídaně formou bufetu, večeře za příplatek, možnost
stravování a la carte v hotelové restauraci.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, fén, telefon, TV, rádio, tre-
zor, minibar. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

Hotel Emirates Palace
ABÚ DHÁBÍ
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popis: komfortní pětihvězdičkový hotel leží přímo u pláže v Abú Dhábí,
hlavním městě Spojených arabských emirátů. Hoteloví hosté mají k dis-
pozici velmi pěknou soukromou pláž, což nebývá v Abú Dhábí běžné. K dis-
pozici jsou prostorné pokoje s nádherným výhledem. Hotel se nachází 10
minut jízdy od výstaviště v Abú Dhábí, nedaleko hotelu je nákupní centrum
Marina Mall. Hoteloví hosté mají k dispozici 445 pokojů.
VybaVení: 2 restaurace (Horizont Restaurant podává jídla mezinárodní
kuchyně formou bufetu, The Beach Restaurant nabízí místní speciality a
nealkoholické koktejly na venkovní terase), kavárna, 2 bary s nabídkou
lehkého občerstvení a nápojů, venkovní bazén (jeden z největších v Abú
Dhábí), business centrum, sauna, parní lázně, jacuzzi, půjčovna aut,
parkoviště, prádelna, čistírna, obchod se suvenýry, směnárna, 24 hodinový
servis. Lehátka, slunečníky a plážové osušky jsou k dispozici zdarma u
bazénu i na pláži.
pláž: písčitá pláž je přímo u hotelu. 
zábaVa a sport: fitness centrum s profesionálními trenéry, 2 tenisové
kurty, squashový kurt.
straVoVání: snídaně formou bufetu, možnost večeří bufetovou formou
či s obsluhou.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, fén, telefon, TV, trezor,
minibar.  Maximálně 3 osoby na pokoji.

Hotel Khalidiya Palace Rayhaan 
ABÚ DHÁBÍ
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popis: první hotel s konceptem all inclusive v Abu Dhabi. Nachází se přímo u
pláže s bílým pískem. Skvělá lokalita nabízí k návštěvě mnohých atrakcí Abu
Dhabí, včetně Louvre Muzea, které je vzdáleno pouhých 8 minut jízdy. Mez-
inárodní letiště v Abu Dhabí je vzdáleno 25 minut jízdy.
VybaVení: 24 hodinová recepce, zajištění lístků a vstupenek, služba
concierge, bankomat, směnárna, business centrum, společenské prostory,
minimarket v objektu, obchody, kadeřnictví, kosmetika, pokojová služba,
čistírna, prádelna.
pláž: soukromá pláž s bílým pískem přímo u hotelu.
zábaVa a sport: bazén, aqua park, wave pool, fitness centrum, 2 tenisové
kurty, aerobic, lukostřelba, badminton, tenis, minigolf, stolní tenis, šipky, jízdní
kola, dětská herna, SPA centrum, dětský klub, živá hudba, představení,
večerní zábavní program.
straVoVání: all inclusive. V hotelu se nachází 1 celodenní bufetová restau-
race, čtyři a´la carte restaurace (snacky, středomořská s mořskými plody, ital-
ská, orientální/ turecká, asijská) a 6 barů.
VybaVení pokoJů: balkonem, standardní pokoj je vybaven koupelnou s
WC, fénem, klimatizací, telefonem, TV, WiFi, minibarem, balkonem s výhledem
do zahrady. 

Rixos Saadiyad Island 
ABÚ DHÁBÍ
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popis: tento nový 5* resort se nachází na pobřeží, pouhých 10 minut od
centra Sharjahu a nedaleko Ajmanu. Letiště 
v Dubaji je vzdáleno cca 30 minut jízdy od resortu. Hotel poskytuje zdarma
shuttle do centra Dubaje a Sharjahu.
VybaVení: hlavní restaurace, 3 restaurace á la carte, bar u bazénu, ka-
várna, celoročně otevřený venkovní bazén, soukromá pláž, terasa, sou-
kromé parkoviště zdarma, Wi-Fi ve všech prostorách, fitness centrum,
lázně, sauna a pára, Jacuzzi, herna, dětský klub.
pláž: soukromá písečná pláž .
zábaVa a sport: vodní sporty, plavání, fitness centrum, lázně. 
straVoVání: snídaně formou bufetu, obědy a večeře za příplatek.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, minibar, telefon, satelitní
TV, trezor, set na přípravu kávy/čaje, některé pokoje mají balkón.

Sheraton Sharjan Beach Resort 
& Spa 
SHARJAH
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popis: moderní resort přímo u pláže s bílým pískem obklopen mangovníky
nabízí skvělé podmínky k relaxaci. Nachází se v nejmenším emirátu – v Aj-
manu. Mezinárodní letiště v Dubaji je vzdáleno cca 23 km. 
VybaVení: 24-hodinová recepce, služba concierge, bankomat, směnárna,
úschovna zavazadel, business centrum, společenská místnost, pronájem aut,
obchod se suvenýry, prádelna / čistírna. Bezdrátové internetové připojení je
dostupné v celém hotelu k dispozici zdarma.
pláž: soukromá pláž s bílým pískem přímo u hotelu. 
zábaVa a sport: bazén, The Oberoi SPA, fitness, hodiny jogy, pronájem kol
za poplatek, golfové hřiště (vzdáleno cca 3 km), dětská herna, živá hudba,
představení.
straVoVání: snídaně, jiný typ stravování za příplatek. V hotelu se nachází
jedna celodenní bufetová restaurace s mezinárodní kuchyní Vinesse a jedna
rybí a´la carte restaurace Aquario s mořskými plody. Nachází se tady i 4 bary:
The Library (kavárna), The Poolside Lounge (bar u bazénu s lehkým občer-
stvením), Aquario Bar (koktejl bar) a Vinesse Bar (koktejly, alkoholické drinky,
cigáry).
VybaVení pokoJů: pokoj je standardně vybaven koupelnou s vanou /spr-
chou  a WC, fénem, župany a pantoflema, taškou na pláž, klimatizací, 24 hodi-
novým room servisem, Nespresso Kávovarem, setem pro přípravu čaje, TV,
telefonem, WiFi. 

The Oberoi Beach Resort Al Zorah
AJMAN
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popis: resort nacházející se v emirátu Ajman. Relaxovat můžete na pláži
přímo u hotelu i v Go Co SPA.Hotel má dobrou dostupnost  na letiště v Du-
baji (21,1 km).
VybaVení: 24-hodinová recepce, služba concierge, bankomat, směnárna,
business centrum, čistírna, prádelna, pronájem aut, obchod se suvenýry,
kadeřnictví, kosmetika. Bezdrátové internetové připojení je dostupné v
celém hotelu zdarma.
pláž: přímo u hotelu se nachází písečná pláž, lehátka i slunečníky jsou k
dispozici zdarma.
zábaVa a sport: bazén, dětský bazén, dětský klub, fitness centrum,
GoCo SPA, squash, stolní tenis, vodní sporty za poplatek, golfové hřiště
vzdáleno do 3 km. 
straVoVání: snídaně. Za příplatek možné další typy stravování. V hotelu
se nachází restaurace: Vista All day – mezinárodní – bufetová; Bab Al Bar
Beach Bar & Grill – restaurace u pláže; večer slouží jako Lounge bar s Dj;
Mejhana – arabská; Safi – steaky a mořské plody; Na drink můžete zajít do
koktejlového baru Escape nebo do Al Shora Lounge baru.
VybaVení pokoJů: v pokoji se standardně nachází koupelna s vanou,
sprchou, WC; fénem, župany a pantoflema, klimatizace, telefon, WiFi připo-
jení, TV, iPod dock, trezor, žehlící prkno, set pro přípravu kávy a čaje, mini-
bar.

Ajman Saray, A Luxury Collection
AJMAN
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popis: oblíbený hotel s 89 pokoji v šestipatrové budově ve tvaru lodi je
součástí hotelového komplexu Karibea v letovisku Gosier, v těsné blízkosti
obchůdků a restaurací.
VybaVení: 2 restaurace, 2 bary, 2 bazény, dětský bazén, půjčovna automo-
bilů, internetový stánek.
pláž: privátní písečná pláž s pozvolným vstupem do moře  s lehátky a
slunečníky zdarma je v areálu hotelu, cca 150 metrů od hotelu po cestičce
podél moře.
zábaVa a sport: 2 tenisové kurty, hřiště na plážový volej bal, stolní tenis,
petanque, stolní hry, centrum vodních sportů -  zdarma k dispozici potřeby
pro šnorchlování; za poplatek pronájem kánoí a kajaků, windsurfing, vodní
lyže, potápění; hotel organizuje 3x týdně zábavní pořady; restaurace a kasino
nedaleko hotelu; golfové hřiště s 18 jamkami je cca 20 min. jízdy autem od
hotelu v St. Francois.
straVoVání: plná penze snídaně formou bufetu, obědy výběrem z menu,
večeře formou bufetu nebo výběrem z menu.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, TV, nastavitelná klimatizace, lednice,
telefon, trezor, fén; možnost ubytování 2 dospělých osob na pokoji.

Fairmont Ajman 
AJMAN
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popis: Banyan Tree se nachází na 100 hektarech pouštních pozemků v
emirátu Ras Al Khaimah, 80 km severně od Dubaje, cca hodinu jízdy od
mezinárodního letiště v Dubaji.
VybaVení: recepce s privátním check-inem, dvě restaurace, Moon bar,
luxusní spa centrum s „deštným pralesem!, dětský klub, beduínský stan,
knihovna, fitness.
pláž: na vzdálenou pláž (cca 20km) jezdí shuttle autobus.
zábaVa a sport: fitness, kurzy jogy a sokolnictví, výlety do pouště, SPA.
straVoVání: snídaně formou bufetu, obědy a večeře za poplatek.
VybaVení Vilek: spracha, vana, fén, župan, toaletní potřeby zdarma, TV s
plochou obrazovkou a satelmitními programy, DVD přehrávač, telefon,
rádio, minibar, trezor, rychlovarná konvice, klimatzace, psací stůl.

Al Wadi Desert Ritz-Carlton Partner
RAS AL KHAIMAH
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popis: luxusní hotel Waldorf Astoria je inspirován paláci na Arabském
poloostrově. Otevřen byl v roce 2013 a okamžitě se zařadil mezi nejlepší
hotely v emirátu Ras Al Khaimah. Resort leží na soukromé písečné pláži,
kterou omývají vlny Arabského moře. Od mezinárodního letiště v Dubaji je
vzdálen asi hodinu jízdy.
VybaVení: 2 venkovní bazény s regulovanou teplotou, restaurace s mez-
inárodní kuchyní, bary, čajovna, osvětlené tenisové kurty, luxusní wellness
centrum, fitness centrum, dětský klub, dětské hřiště, 24 hodinová služby, gol-
fové hřiště.
pláž: soukromá 350 metrů dlouhá písečná pláž přímo 
u hotelu.
zábaVa a sport: 18ti jamkové golfové hříště, fitness centrum, tenisové
kurty, vodní sporty a potápění (za poplatek)
straVoVání: snídaně formou bufetu, večeře za příplatek nebo možnost
stravování v některé z mezinárodních 
restaurací.
VybaVení pokoJů: koupelna s oddělenou vanou a sprchou, klimatizace,
trezor, varná konvice, WiFi a iPod připojení, minibar, MP3 přehrávač, LCD TV,
psací stůl. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 2 děti.

Hotel Waldorf Astoria  
RAS AL KHAIMAH
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popis: nový hotelový komplex tří pyramid, které jsou navzájem propojené,
skýtá 655 komfortních a moderně zařízených pokojů a suit. Nachází se na
nádherných plážích umělého ostrova Al Marjan Island. Od mezinárodního
letiště v Dubaji je vzdálen zhruba 60 minut jízdy, od centra Ras Al Khaimah
25 km.
VybaVení: restaurace s mezinárodní kuchyní (bufet), restaurace podávající
jídla a la carte, bary, noční klub „Inferno“, venkovní a vnitřní bazén, wellness
centrum, fitness, plážový volejbal, badminton, kurzy jógy, dětský klub a klub
pro mládež, 24 hodinová služba.
pláž: privátní písečná pláž u hotelu.
zábaVa a sport: fitness centrum, plážový volejbal, fotbal, badminton,
kurzy jógy, pilates a step aerobicu, vodní sporty na pláži (za poplatek),
stolní tenis, tenisový kurt (za poplatek).
straVoVání: All Inclusive formou bufetu, alkoholické a nealkoholické
nápoje (originální značky), odpolední snack, káva, čaj a zmrzlina.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, fén, LCD TV, trezor, mini-
bar, varná konvice, telefon, připojení na internet. Na pokoji lze ubytovat
maximálně 2 dospělé + 1 dítě. Rodinné pokoje a suite za příplatek.

Rixos Bab Al Bahr   
RAS AL KHAIMAH
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popis: exkluzivní hotelový komplex se nachází v jedné 
z nejkrásnějších zátok emirátu Ras Al Khaimah. Hotel se nachází 5 minut od
centra města Ras Al Khaimah a 15 minut od místního tržiště a golfového
hřiště. Vzdálenost od Dubaje je cca 90 km. Třikrát týdně je k dispozici za
poplatek autobusová doprava do Dubaje.
VybaVení: 2 restaurace, 2 bary, kavárny, 4 bazény (hlavní bazén s mořskou
vodou), 2 dětské bazény (jeden bazén s toboganem), dětské hřiště, sauna,
obchod se suvenýry, konferenční místnost, parkoviště, prádelna, kosmetický
salon, masáže, čistírna, směnárna, denní tisk, půjčovna aut, 24 hodinový
servis.
pláž: Písečná pláž s jemným pískem.
zábaVa a sport: 2 tenisové kurty, fitness centrum, vodní sporty na pláži za
poplatek. 18ti jamkové golfové hřiště Tower Links je vzdáleno 15 minut jízdy
od hotelu.
straVoVání: snídaně formou bufetu, večeře za příplatek. Možnost dok-
oupení programu All Inclusive - snídaně, oběd a večeře formou bufetu;
nealkoholické nápoje, pivo a víno místní výroby v hlavní restauraci a plážovém
baru (12.00 - 24.00 hod.).
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, minibar, fén, telefon, TV,
rádio, trezor.  Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 2 děti.

Hilton Ras Al Khaimah Resort Spa 
RAS AL KHAIMAH
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popis: moderní hotel, který byl postaven u písčité pláže v emirátu Ras Al
Khaimah. Pokoje mají z jedné strany výhled na Perský záliv a z druhé strany
výhled na hory. Hotel je vzdálen asi 10 km od centra Ras Al Khaimah a 80
km od Dubaje. Dvakrát týdně je k dispozici za poplatek autobusová do-
prava do Dubaje.
VybaVení: restaurace, bary, kavárny, 2 venkovní bazény, sauna, obchod se
suvenýry, konferenční místnost, parkoviště, prádelna, kosmetický salon,
masáže, čistírna, směnárna, denní tisk, půjčovna aut, 24 hodinový servis.
pláž: písečná pláž s jemným pískem.
zábaVa a sport: fitness centrum, vodní sporty na pláži za poplatek.
straVoVání: snídaně formou bufetu, večeře za příplatek. Možnost do-
koupení programu All Inclusive - snídaně, oběd a večeře formou bufetu;
nealkoholické nápoje, pivo a víno místní výroby v hlavní restauraci a plážo-
vém baru (11.00 - 23.00 hod.).
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, minibar, fén, telefon, TV,
rádio, trezor. K dispozici jsou i vilky s vlastním bazénem, které jsou za pří-
platek a na vyžádání. Maximálně 3 osoby na pokoji.

The Cove Rotana Resort 
RAS AL KHAIMAH
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popis: hotel, který je postaven v orientálním stylu, leží na pobřeží Indického
oceánu asi 15 km od rybářské vesničky Dibba, město Fujairah je vzdáleno asi
45 km od hotelu. Hotelový komplex se skládá z hlavní budovy a dvou křídel
se zahradou a velkým bazénem s dětskou částí uprostřed. Hotel se nachází
asi 140 km od letiště v Dubaji. Hoteloví hosté mohou využít 2x týdně zdarma
výlet do Dubaje a do centra města Fujairah.
VybaVení: 3 restaurace, 3 bary, kavárna, diskotéka, 2 bazény, terasa na
slunění s lehátky a slunečníky, arkáda s řadou obchodů, lázeňské centrum,
masáže, konferenční místnost, parkoviště, prádelna, kosmetický salon,
čistírna, směnárna, denní tisk, půjčovna aut, 24 hodinový servis.
pláž: přímo u hotelu je 200 m dlouhá písečná pláž s jemným pískem.
zábaVa a sport: fitness centrum, potápěčské centrum, centrum vodních
sportů, tenis (za poplatek), biliár (za poplatek), lukostřelba, plážový volejbal.
straVoVání: snídaně formou bufetu, večeře za příplatek. Možnost dok-
oupení programu All Inclusive - snídaně, oběd a večeře formou bufetu;
nealkoholické nápoje, pivo a víno místní výroby v hlavní restauraci a plážovém
baru (11.00 - 23.00 hod.).
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, minibar, terasa nebo
balkon, fén, telefon, TV, rádio, trezor. Maximálně 3 osoby na pokoji.

Miramar Al Aqah Beach Resort
FUJAIRAH

HHHHH

popis: velmi hezký hotel se nachází u písečné pláže Al Aqah v emirátu Fu-
jairah, který je jediným emirátem, který nabízí také možnost koupání ve
vodách Ománského zálivu, ostatní emiráty obklopují pouze vody Perského
zálivu. Za hotelem je vidět pohoří Hajar Mountains. Hotel leží 90 minut
jízdy od mezinárodního letiště v Dubaji, nabízí 250 pokojů.
VybaVení: 5 restaurací, 2 bary,  kavárna, 3 bazény, fitness centrum, lázně,
obchody, konferenční místnost, 24 hodinový servis, půjčovna vozidel. 
pláž: pláž s jemným pískem.
zábaVa a sport: vodní sporty.
straVoVání: snídaně formou bufetu, večeře či All Inclusive za příplatek,
možnost stravování a la carte v hotelové restauraci.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, telefon, TV, rádio, trezor,
minibar. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

Fujairah Rotana Resort Spa
FUJAIRAH

HHHHH
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popis: velmi příjemný hotel s rodinnou atmosférou leží přímo u krásné
písečné pláže s  křišťálově čistým mořem s pozvolným vstupem do moře, v
klidné oblasti. Hotel nabízí 45 pokojů, které jsou umístěny v přízemních
vilkách v  nádherné zahradě a okolo bazénu. Na vyžádání je možné objed-
nat i superior pokoje. Hotel je ideální pro rodinnou dovolenou. Hotel se
nachází 30 km od letiště.
VybaVení: restaurace, kavárna s živou hudbou, bar u bazénu, terasa na
slunění, bazén, obchod s alkoholickými nápoji, konferenční místnost, 24
hodinový servis, půjčovna vozidel. Lehátka a slunečníky u bazénu a na pláži
jsou zdarma. Třikrát týdně zdarma doprava do Dubaje.
pláž: velmi hezká pláž s jemným bílým pískem, široká, prostorná, slouží
jen pro hotelové hosty
zábaVa a sport: vodní sporty na pláži, živá hudba v baru v hotelu.
straVoVání: snídaně, za příplatek večeře či program 
All Inclusive (snídaně 8.00 – 10.30, oběd 13.30 – 15.30  
a večeře 19.30 – 22.30 formou bufetu; svačina v 16.00, 
v ceně programu jsou nealkoholické nápoje, whisky, brandy, vodka, tequila,
víno a pivo místní výroby v hlavní restauraci, baru u bazénu a kavárně
09.00 - 21.00 hod.).
VybaVení pokoJů: pokoje se skládají ze dvou místností, salonu a obý-
vacího pokoje, je zde koupelna s WC, klimatizace, telefon, TV, rádio, trezor,
velká lednička .
Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 2 děti.

Umm Al Quwain Beach Hotel 
UMM AL QUWAIN
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ASIE / OMÁN

MUSCAT

9 dní / 7 nocí EXO–310

41.990,– Kčod

Vstupní formality: pro občany České republiky platí vízová povinnost. Vízum si klienti vyřídí
při vstupu do země na letišti za poplatek 55,- USD. Návštěvníci musí mít cestovní pas platný mi-
nimálně 6 měsíců po návratu z destinace a nesmí obsahovat izraelské razítko.
očkoVání a lékař: očkování se pro cestu do Ománu nevyžaduje.  
Jazyk: úředním jazykem je arabština, domluvíte se také anglicky.
časoVý posun: časový posun proti České republice je + 3 hodiny.
nápoJe a straVa: arabské jídlo se skládá hlavně z datlí, velbloudího mléka, jehněčího a skopo-
vého masa, nezbytných chlebových placek, rýže a kávy. Z předkrmů je typický warak al inab – vinné
listy plněné směsí rýže, mleté maso a koření nebo salát z krevet či krabů, různě upravené ryby
nebo drůbeží saláty. Perský záliv je nesmírně bohatým lovištěm ryb, k nejchutnějším rybám patří
zubeidi. Nedoporučujeme konzumaci vody z vodovodního řádu. Prodává se balená pitná voda. Al-
kohol koupíte pouze v hotelových restauracích a barech.   
měna: místní měnou je ománský rial (OMR), který se dělí na 1000 baiza. Kurs je cca 1 OMR = 53
Kč. Jsou zde rozšířeny kreditní karty, především v hotelích, CK, půjčovnách aut a kamenných ob-
chodech.  
elektřina: zavedeno je napětí 220 – 240 V, 50 Hz, je nutný adaptér.

nákupy: tržiště čili klasické arabské souqy, najdete v každém městě a jsou srdcem každého arab-
ského města. Omán je země jako stvořená pro nákup suvenýrů - ať již jde o zlato, stříbro, arab-
ské oděvy, kovové výrobky - např. džezvy na kávu a jiné ručně zhotovené předměty. Mezi
nejznámější a nejatraktivnější suvenýry patří tradiční ománské dýky - Khanjary, dále různé ba-
revné textilie nebo vodní dýmky.

MUSCAT: hlavní město Ománu se skládá z částí Muscat, Mutrah a Ruwi. Mutrah je rezidenční část města, Ruwi ob-

chodní část a Muscat historická část, kde návštěvník může nalézt atrakce jako ománsko-francouzské muzeum,
velkou mešitu, sultánovu rezidenci nebo pevnosti Jalali a Mirani. 
SUR: město proslavené tradiční výrobou arabských plachetnic – Dhow. Je zde možné navštívit pevnost Sinesla a
námořní muzeum. Sur se nachází 150 km od Muscatu.
WAHIBA SANDS: písečné duny s oranžovým pískem obývané Beduíny, které jsou přístupné pouze terénním vo-
zidlem. Výše dun činí až 200 m.

MUSANDAM: poloostrov je od ostatního území Ománu oddělen východní částí SAE. Teprve nedávno byla tato ob-
last zpřístupněna zahraničním návštěvníkům. Nachází se zde malebné vesničky, fjordy a pevnosti.

OMÁN - jeden z opravdových klenotů arab ského světa leží v jihový chodní části Arab ského
poloostrova na pobřeží Ománského zálivu a Arabského moře a hraničí s Jemenem, Saúd -
skou Arábií a Spojenými arabskými emiráty. Omán nabízí čisté moře, prostorné pláže, drsná
pohoří, tajemné historické pevnosti, pouštní duny, mešity. Krásné vzpomínky z návštěvy
Ománu Vám zůstanou navždy.

Důležité informace

OMÁN

odlet z prahy
Odlet do Muscatu s přestupem. Odbavení 2 ho-
diny před odletem.

přílet do ománu
Přílet do Ománu, transfer do hotelu,
ubytování.

pobyt V ománu
Snídaně. Pobyt u moře, možnost koupání,
sportování a fakultativních výletů. 

omán - praha
Snídaně. Transfer na letiště, odlet do Prahy.

1

2

9

83 -

leteckou přepravu Praha - Muscat - Praha
letištní taxy 
transfery letiště - hotel - letiště klimatizovaným mikrobusem
7x nocleh ve vybraném hotelu
asistenci místní CK

Cena obsahuje

vízum
fakultativní výlety

Cena neobsahuje
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popis: nádherný resort pro nejnáročnější klientelu se nachází v zálivu Barr Al
Jissah, asi 20 minut jízdy do centra Muscatu a 45 minut na mezinárodní
letiště v Muscatu. Resort se skládá ze tří částí – Al Bandar pro business klien-
telu, Al Husn pro strávení nádherné dovolené a Al Waha, který je určen pro
rodiny s dětmi.
VybaVení: několik restaurací (italská, arabská, španělská, rybí a jiné), bary,
bar na pláži a u bazénu, noční klub, bazény, sauna, pára, jacuzzi, health club,
500 metrů dlouhá lazy river, kterou ocení především děti, lázně, kadeřnictví,
konferenční centra, potápěčské centrum, obchody se suvenýry, půjčovna au-
tomobilů, dětský klub, dětské hřiště. Hotel pořádá exkurze a výlety. Bezdrá-
tové internetové připojení je na pokojích k dispozici zdarma.
pláž: hotel je situován přímo u 600 metrů dlouhé písečné pláže.
zábaVa a sport: fitness centrum, hodiny jogy, plachtění, windsurfing,
potápění – potápěčské centrum, šnorchlování, 4 tenisové kurty, minigolf,
několik bazénů včetně dětskýho, CHI SPA, dětský klub Little Turtles, dětské
hřiště, večerní zábavní program a klub s Dj.
straVoVání: snídaně. Večeře za příplatek nebo fakultativně v některé z
dvanácti hotelových restaurací.
VybaVení pokoJů: v kalkulaci pokoj v části Al Waha - koupelna s WC, fén,
klimatizace, telefon, TV, trezor, minibar, kávový koutek, balkon nebo terasa.
Možné ubytování 2 dospělých a 2 dětí do 12 let na přistýlce. Pokoje v částech
Al Bandar a Al Husn za příplatek.

Shangri-La Barr Al Jissah Resort &
SPA - Al Waha
MUSCAT
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popis: velmi luxusní hotel v islámském stylu s 250 pokoji leží 35 km od
letiště v Muscatu v těsném sousedství hor a také na krásné dlouhé písečné
pláži na pobřeží Ománského zálivu.
VybaVení: v recepci se nachází křišťálový lustr a fontána přivezeny z
České republiky, různě zaměřené restaurace (čínská, středomořská, mez-
inárodní, francouzská), několik barů, venkovní bazén, dětský bazén, dětské
hřiště, hlídání dětí (na vyžádání), zahrady, fitness centrum, tělocvična, salon
krásy, masáže, kadeřnické služby, konferenční centrum, 24 hodinový servis,
obchody se suvenýry, knihkupectví, lékárna. Bezdrátové internetové připo-
jení je k dispozici v celém hotelu zdarma.
pláž: 1 km dlouhá soukromá hotelová pláž s jemným pískem je nejdelší
soukromou pláží v Ománu.
zábaVa a sport: tenis, squash, windsurfing, plachtění, šnorchlování,
potápění, kajaky, PALATIAL SPA, výlety lodí, plážový volejbal, kriket, pé-
tanque, stolní hry, Al Hamra Club (živá hudba).
straVoVání: snídaně formou bufetu, večeře za příplatek, možnost
stravování a la carte v hotelových restauracích.
VybaVení pokoJů: všech 250 pokojů a suitů má nastavitelnou klimatizaci,
koupelnu s WC, fén, TV, telefon, minibar, trezor, DVD přehrávač, interne-
tovou připojku a balkon s výhledem na Ománský záliv.

Al Bustan Palace a Ritz Carlton hotel
MUSCAT

HHHHH

leteckou přepravu Praha - Muscat - Praha
letištní taxy 
transfery letiště - hotel - letiště klimatizovaným mikrobusem
7x nocleh ve vybraném hotelu
asistenci místní CK



popis: luxusní plážový moderní resort je situován 20 km severně od centra
Muscatu v části Al Ghubra a zhruba 15 minut jízdy od mezinárodního letiště
VybaVení: hotel je postaven v tradičním ománském stylu a je vybaven něko-
lika restauracemi a bary, lobby, recepcí, concierge, , prádelnou, půjčovnou au-
tomobilů, business centrem, obchody v hotelu, kadeřnictví a kosmetikou,2
bazény, SPA centrem. Bezdrátové internetové připojení je k dispozici v celém
hotelu zdarma.
pláž: hotel je situován přímo u písečné pláže, která je dlouhá 370 metrů
zábaVa a sport: 2 bazény (z toho je jeden určen pouze pro dospělé), well-
ness centrum se saunou a vířivkou, fitness centrum, 2 tenisové kurty,
potápění, živá hudba a představení
straVoVání: snídaně formou bufetu, večeře za příplatek, možnost
stravování a la carte v hotelových restauracích – plody moře, blízký východ,
arabská, dvě mezinárodní, japonská
VybaVení pokoJů: pokoj Serai Room (33 m2) je vybaven klimatizací,
koupelnou, WC, šatnou, TV, minibarem, telefonem, Wi-Fi. Výhled z pokoje je
buď na Ománský záliv nebo na pohoří Hajjar. V pokoji Serai Room lze ubyto-
vat pouze 2 dospělé osoby. Možnost ubytování 2 dětí + 2 dospělých osob v
pokoji Chedi Club Suite za příplatek. Ostatní druhy pokojů také za příplatek.

Hotel The Chedi   
MUSCAT
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popis: luxusní hotel s 280 pokoji se nachází 20 km od letiště v Muscatu.
Patří mezi nejhezčí hotely Ománského sultanátu. Hotel je situován přímo v
srdci diplomatické a vládní čtvrti Muscatu.
VybaVení: 3 restaurace - mezinárodní, italská a indonéská, několik barů a
kaváren, night club, venkovní bazén, dětský bazén, fitness centrum, tělo-
cvična, parní lázně, masáže, kadeřnické služby, konferenční centrum, 24
hodinový servis, hlídání dětí, obchody se suvenýry, klenotnicví, směnárna,
půjčovna automobilů. Bezdrátové internetové připojení je k dispozici v
celém hotelu zdarma.
pláž: Shatti Al Qurm s jemným pískem je přímo u hotelu
zábaVa a sport: 2 tenisové kurty, kurt na squash, vodní sporty (windsur-
fing, vodní lyžování, plachtění, šnorchlování, potápění), whirpool
straVoVání: snídaně formou bufetu, večeře za příplatek, možnost stra-
vování a la carte v hotelových restauracích
VybaVení pokoJů: všechny Grand pokoje jsou vybaveny klimatizací, kou-
pelnou s WC, fénem, TV, DVD přehrávačem, VHS, minibarem; možnost in-
ternetového připojení za poplatek. Vyšší kategorie pokojů za příplatek.

Hotel Grand Hyatt    
MUSCAT

HHHHH
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popis: Jeden z nejluxusnějších ománských resortů je postaven ve stylu
ománské rybářské vesničky. Nachází se v zálivu Zighy Bay na poloostrově Mu-
sandam, který je od ostatního území Ománu oddělen částí Spojených arab-
ských emirátů. Vzdálenost od letiště v Dubaji je cca 120 km. Resort je
obklopen horami vysokými 2100 m a jeho poloha tak vytváří dojem jakéhosi
fjordového zálivu.
VybaVení: 2 restaurace (z toho jedna je situovaná v horách nad resortem s
dechberoucím výhledem nad celý Zighy záliv), bary, vinotéka, konferenční
místnost, Zighy Souk – ománský trh, knihovna, WI-FI, galerie, čistírna. Bezdrá-
tové internetové připojení je dostupné v pokojích zdarma.
pláž: resort se nachází přímo na soukromé písečné pláži dlouhé 1,6 km
zábaVa a sport: fitness centrum, Six Senses Spa – lázně, hlavní bazén,
nemotorizované vodní sporty zdarma (kajak, windsurfing), motorizované
vodní sporty za poplatek, šnorchlování, jízdní kola zdarma, dětské hřiště,
herna. Hotel pořádá různé výlety.
straVoVání: snídaně. Obědy i večeře za příplatek nebo fakultativně v něk-
teré z hotelových restaurací s mezinárodní kuchyní nebo inspirována blízkým
východem.
VybaVení pokoJů: v základní ceně je uveden pokoj Pool Villa s celkovou ro-
zlohou 247 m2 (pokoj 82 m2), bazén 21 m2, lehátka a slunečníky, koupelna s
vanou/WC, venkovní sprcha, klimatizace, trezor, fén, kávovar, WI-FI, telefon,
CD/DVD, TV. Ostatní vily za příplatek. Všechny vily mají svůj vlastní bazén.

Six Senses Zighy Bay  
MUSANDAM
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popis: v resortu se nachází 35 bungalovů Barasti Huts v tradičním omán-
ském stylu, které jsou umístěny přímo na pláži Bandar Jussa. Resort je
vzdálený 20 minut jízdy od centra Muscatu. Nachází se zde potápěčské
centrum. 
VybaVení: restaurace Odyssey s terasou, plážový bar s licencí na prodej
alkoholických nápojů, bazén pro dospělé a děti. 
pláž: bungalovy se nachází na vlastní písečné pláži. 
zábaVa a sport: potápěčské centrum, které nabízí služby jak pro začá-
tečníky, tak pro profesionální potápěče, šnorchlování, jízda na kajaku, výlety
za pozorováním delfínů, plavby při západu slunce. 
straVoVání: snídaně a večeře formou bufetu, obědy a la carte v hotelové
restauraci. 
VybaVení pokoJů: dvoulůžkové pokoje mají vlastní koupelnu pod otevře-
ným nebem, terasu s výhledem na moře, klimatizaci, minibar, fén, trezor.
Pokoje s možností jedné přistýlky.

podmínkou pobytu v tomto resortu je zakoupení některého 
z potápěčských balíčků (od 175 usd na osobu)

Oman Dive Centre Muscat 
Premium Diver’s Resort
MUSCAT
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ASIE / KATAR

DOHA

9 dní / 7 nocí EXO–315

65.990,– Kčod

Vstupní formality: pro občany České republiky platí vízová povinnost. Vystavení víza Vám za-
jistí naše cestovní kancelář. Před odletem od nás obdržíte kopii víza, kterou předložíte společně
s Vaším cestovním pasem při odletu z Prahy. Návštěvníci musí mít cestovní pas platný minimálně
6 měsíců po návratu z destinace a nesmí obsahovat izraelské razítko.
očkoVání a lékař: očkování se pro cestu do Kataru nevyžaduje. Vezměte si s sebou léky, které
běžně užíváte při zvýšené teplotě, bolestech hlavy a střevních potížích.
Jazyk: úředním jazykem je arabština.
časoVý posun: časový posun proti České republice je + 3 hodiny, v době letního evropského
času je + 2 hodiny.
měna: místní měnou je katarský riál (QAR), který se dělí na 100 filsů. Kurs je cca 1,- USD = 3,65
QAR. V obchodech se většinou platí v katarských riálech, ale můžete platit také v amerických
dolarech. Jsou zde velmi rozšířeny kreditní karty. 

KATAR - vzkvétající arabská destinace. Původní obyvatelé Kataru byli lovci ryb a perel. První
turistická víza do Kataru pro zahraniční hosty byla vystavena až v roce 1989. V současné
době je již v hlavním městě Doha vy budováno množství moderních hotelů. Kriminalita se
zde nevyskytuje. Zásoby ropy patří k největším na světě. Turisté odjíždějí ze země s pocitem
spokoje nosti.

Důležité informace

KATAR

odlet z prahy 
Odlet z Prahy.

přílet do doha
Přílet do Doha, transfer z letiště do hotelu, ubyto-
vání.

pobyt V doha u perského záliVu
Snídaně. Pobyt u moře, možnost koupání,  sporto-
vání a výletů. V rámci fakulta tivních výletů si můžete
prohléd nout hlavní město Doha, Zubaru, Zek reet,
ostrov Safilia, svézt se džípem pouští, projet se lodí
po Perském zálivu, atd.

doha - praha
Snídaně. Volno na koupání. Transfer na letiště,
odlet do Prahy. Přílet do Prahy.

1
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leteckou přepravu Praha - Doha - Praha
letištní taxy 
transfery letiště - hotel - letiště klimatizovaným mikrobusem
7x nocleh ve vybraném hotelu
asistenci místní CK

Cena obsahuje

vízum
fakultativní výlety

Cena neobsahuje







 









leteckou přepravu Praha - Doha - Praha
letištní taxy 
transfery letiště - hotel - letiště klimatizovaným mikrobusem
7x nocleh ve vybraném hotelu
asistenci místní CK

249

popis: hotel se nachází na ostrově Pearl - Qatar, 4 km od katarského výs-
taviště necelé 4 km od golfového klubu Doha. Má 281 pokojů, recepce 24
hodin denně, lobby.. Zdarma WiFi v celém hotelu, klimatizace,  společenské
prostory, konferenční místnost. Hotel je ověřenou kapacitou CK ESO travel,
byli zde ubytováni naši klienti v rámci cesty kolem světa v roce 2018.
VybaVení: 11 restaurací, Sawa- mezinárodní bufet, Al Sufra-blízký východ,
Toro Toro-latinskoamerická, Nozomi-japonská, El Faro-španělská, cafe Mu-
rano-evropská, Antica Pesa-italská, Vitamine cafe-snacky, Bohemia Louge -
mezinárodní fusion, Amwage grill - grilování, Illusion - večerní snacky, 4
bary, 4 bazény, terasa, zahrada, směnárna, rezervace vstupenek, společen-
ské prostory, obchody v hotelu. 
pláž: soukromá písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky na
pláži zdarma.
zábaVa a sport: sportovní vyžití a wellness: zdarma Fitness  a tenisový
kurt, za poplatek vodní sporty, turecká parní lázeň, masáže, lázně a well-
ness se saunou. Zábava za poplatek: noční klub/DJ, zábavní programy.
straVoVání: snídaně formou bufetu (06:00-11:00) s neomezeným
množstvím vody, džusů, kávy a čaje. Za příplatek večeře výběrem z menu s
neomezeným množstvím vody a nealkoholických nápojů. 
VybaVení pokoJů: standardně je pokoj vybaven setem pro přípravu kávy
a čaje, kávovarem Nespresso, trezorem, LED TV, pracovním stolem,
balkonem, koupelnou s vanou, sprchou a toaletou. K dispozici je 24 hodi-
nová služba butlera. Výhled do okolí, na Pearl nebo na moře. Pokoje typu
Suite mají i oddělený obývací pokoj, terasu DeLuxe Seaview – Double room
s výhledem na moře (24 hod. služba butlera).

Marsa Malaz Kempinski 
DOHA

HHHHHH
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popis: hotel se nachází v blízkosti diplomatické čtvrti Doha, přibližně 5 minut
od soukromé písečné pláže a cca 25 minut od mezinárodního letiště. 
V docházkové vzdálenosti kulturního centra Kataru.  
VybaVení: restaurace s mezinárodním bufetem a americkou snídaní, 
tematické restaurace: Oyster Bay & Bar – karibská, Hakkasan – čínská, Vine
restaurant – středomořská kuchyně, Al-Sultan Brahim – seafood, The Raw
bar – raw cousine, Opal by Gordon Ramsay – mezinárodní, Astor grill – steak
house, Gordon Ramsay restaurace s mezinárodní kuchyní a dvě restaurace 
s mezi-národní kuchyní The Club a Sarab Lounge, bary, bazény – soukromý
bazén, bazén olympijské velikosti, vířivka, obchody.
pláž: soukromá písečnatá pláž přímo u hotelu. 
zábaVa a sport: sportovní vyžití a wellnes – fitness centrum, indoorové 
a outdoorové kurty, volejbalové hřiště, vodní sporty, v dostupné vzdálenosti: 
bowling, mini golf, squash, Doha golfový klub, Rémede SPA, sauny.
straVoVání: snídaně, za příplatek večeře formou bufetu nebo výběr 
z menu.
VybaVení pokoJů: standardně je pokoj vybaven trezorem, koupelnou 
s kosmetikou a fénem, žehličkou a žehlícím prknem, malou lednicí. 
K dispozici je služba buzení i 24 hodinový servis komorníka.

The St. Regis Doha   
DOHA
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popis: hotel Intercontinental má soukromou pláž, která je nejdelší pláží v
Doha. Hotel obklopen zahradou nabízí oddych na pláži nebo u bazénu, ex-
kluzivní SPA a celkem 12 barů a restaurací. Nejbližší nákupní centrum se
nachází již  2,6 km od hotelu, The Pearl Qatar je vzdálený 2,8 km. Meziná-
rodní letiště v Doha je vzdáleno 13 km od hotelu.
VybaVení: k vybavení patří 24- hodinová recepce, úschovna zavazadel,
služba concierge, směnárna, bankomat, business centrum, společenská
místnost, obchod se suvenýry, půjčovna aut, kadeřnictví a kosmetika, čis-
tírna, denní tisk. Wifi je k dispozici zdarma v celém hotelu.
pláž: soukromá pláž je přímo u hotelu, je to nejdelší soukromá pláž v
Doha.
zábaVa a sport: pro relax a sport jsou k dispozici bazén, dětský bazén,
hodiny jógy, fitness, aerobic, badminton, tenis, squash, vodní sporty. Gol-
fové hřiště je vzdáleno cca 3 km. Dále si můžete odechnout ve wellness
centru s jacuzzi,  na masáži nebo v sauně. Děti se můžou zabavit na dět-
ském hřišti, pro dospělé je k dispozici noční klub s Dj a večerní animační
program.  
straVoVání: snídaně. Za příplatek je možné doobjednat další typ stravo-
vání. V hotelu se nachází celkem  4 restaurace a 4 bary, čajovna a kavárna:
Coral (snídaně, obědy, večeře), Acurio (kuchyně inspirovaná specialitami z
Peru), Mykonos (řecké speciality), Paloma (mexické speciality), Manko Doha
(lounge bar, drinky), Tea lounge (čajovna), Pool Bar (bar u bazénu), Lava
Lounge (drinky, hudba), La Vue (koktejly, vína, cigáry), Belgičan Café (ka-
várna). 
VybaVení pokoJů: standardně je pokoj vybaven klimatizací, LED TV, tele-
fonem, dokovací stanicí pro iPhone, trezorem, setem pro přípravu kávy a
čaje, minibarem, koupelnou s vanou nebo sprchou, toaletou, županem,
fénem, přezuvkami a toaletními potřebami. 

InterContinental Doha    
DOHA

HHHHH
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popis: luxusní resort přímo u 350 metrů dlouhé pláže. Hotel nabízí relaxaci
u nekonečného bazénu, wellness centrum, výhled na záliv Dauhá. 
Mezinárodní letiště Hamad  je vzdáleno pouze 6,3 km.
VybaVení: hotel má 24-hodinovou recepci, službu concierge, službu rezer-
vace vstupenek, pronájem aut,  business centrum a společenské prostory,
bankomat, směnárnu, úschovnu zavazadel, prádelnu, čistírnu, obchody v
hotelu, kadeřnictví/ kosmetika. Bezdrátové internetové připojení v celém
hotelu zdarma.
pláž: soukromá písečnatá pláž v blízkosti u hotelu. K dispozici jsou lehátka 
i slunečníky.
zábaVa a sport: „Infinity“ bazén, dětský bazén, fitness, hodiny jógy, vodní
sporty, stolní tenis, wellnes, masáže, sauny, jacuzzi, salón krásy, dětské hřiště,
herna pro děti, živá hudba, představení, noční klub s Dj.
straVoVání: základní stravování snídaně. Za doplatek možná polopenze
nebo plná penze. V hotelu se nachází několik restaurací a barů: perská a´la
carte restaurace Parisa a Parisa Souq Waqif s autentickým dizajnem a
kuchyní, bufetová restaurace Al Liwan s mezinárodní kuchyní, Al Seef snack
bar u bazénu, lobby bar Al Jalsa.
VybaVení pokoJů: standardně je pokoj vybaven balkonem, koupelnou 
s vanou a sprchou, fénem, županem, klimatizací, trezorem, televizí, Wifi připo-
jení. Za příplatek / na vyžádaní pokoje typu Suite (King Suite a Two-Bedroom
Suite).

Hotel Sharq Village Spa
DOHA
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popis: Hilton Doha se nachází v diplomatické čtvrti hlavního města Doha,
přímo na promenádě Corniche u zálivu s vlastní pláží. Cca 10 km od hotelu
se nachází 18tijamkové golfové hřiště, cca 2 km od hotelu je nákupní cen-
trum. Mezinárodní letiště v Doha je vzdáleno cca 19 km od hotelu.
VybaVení: k vybavení hotelu patří recepce, šest restaurací, barů a sa-
lonků. V "Mawasem" restauraci mezinárodní bufet, zatímco "Trader Vic's"
slibuje vynikající polynéskou kuchyni. Bazén s barem u bazénu nabízí ne-
jlepší podmínky pro relaxaci. Lázeňské centrum nabízí různé masáže a pro-
cedury. Wi-Fi je k dispozici v celém hotelu. Dále zde naleznete boutique,
klenotnictví, konferenční místnost, prádelnu.
zábaVa a sport: posilovna, hodiny jógy, 2 bazény, SPA, vířivka, sauna.
Děti se zabaví na dětském hřišti, pro dospělé je k dispozici noční klub s Dj.
pláž: soukromá písčitá pláž je u hotelu, lehátka a slunečníky v ceně.
straVoVání: základní stravování snídaně. Za příplatek je možná
polopenze (snídaně a večeře formou bufetu). V hotelu se nachází 3 restau-
race, z toho dvě jsou a´la carte.
VybaVení pokoJů: klimatizace, koupelna s WC, fén, televize, telefon,
možnost připojení k internetu, kávovar/ varná konvice, minibar, panora-
matické okno s výhledem na moře. Guest room 32m2, Deluxe room 37m2

Hilton Doha
DOHA

HHHHH



ASIE / IZRAEL

Vstupní formality: občané České republiky nepotřebují ke vstupu do Izraele vízum. Návštěvníci
musí mít platný cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po předpokládaném návratu z Izraele. Po
příletu se vyplňují registrační karty. 
očkoVání a lékař: očkování se pro cestu do Izraele nevyžaduje. Vezměte si s sebou léky, které
běžně užíváte při zvýšené teplotě, bolestech hlavy a střevních potížích.
Jazyk: úředními jazyky jsou hebrejština a arabština.
časoVý posun: časový posun proti České republice je plus 1 hodina.
nápoJe a straVa: tradiční izraelská vína pocházejí převážně z oblasti Golanských výšin. Podobně je
na tom izraelské pivo - ležáky značek Goldstar a Maccabee. V kterémkoliv arabském městě či čtvrti v Iz-
raeli najdete restaurace, stánky a pouliční prodavače, nabízející shishlik (šašlík - maso na rožni), shish
kebabs (šiškebab - hovězí a skopové maso), shwarma (na rožni opečené jemné plátky skopového) a všu-
dypřítomné hummous. Pod tímto pověstným pokrmem se skrývají různé kaše z cizrny se sezamovým
olejem. Tradičně se podává s arabským chlebem zvaným pitah. Vyhlášenými domorodými rybími spe-

cialitami jsou ,,buri´´ z Rudého moře, ,,denis´´ ze Středozemního moře a ,,ryba svatého Petra z Gali-
lejského jezera. Více variant nabízejí arabské sladkosti, všechny jsou však značně přeslazené.  
měna: místní měnou je nový izraelský šekel (ILS), který se dělí na 100 agorotů. Kurs je cca 1,- USD =
3,50 ILS. V obchodech se většinou platí v nových izraelských šekelech, ale můžete platit také v americ-
kých dolarech. Jsou zde velmi rozšířeny kreditní karty.    
nákupy: chcete-li si přivézt vzpomínky i suvenýry, určitě vy zkoušej te souqs (tradiční zastřešené trž-
nice), kde je smlouvání hrou. V Izraeli jsou populární tržiště a menší obchůdky, zvláště je to typické pro
arabské části, protože židovské jsou více poevropštěny. Nároční a movití turisté si mohou z Izraele od-
vézt diamantové šperky a na míru šité kožešiny, které nepodléhají dani ani clu. Muslimské části Jeru-
zaléma jsou plné orientálních kovotepeckých výrobků a keramického zboží. Turisté na památku kupují
sedmiramenné svícny. Milovníci a znalci starožitností si přijdou na své ve starém městě v Jeruzalémě,
ale i na trhu v Jaffě. Vyrážíte-li za nákupy s cílem smlouvání, u židovských obchodníků moc neuspějete,
nemají to rádi. Spíš to zkuste u palestinských prodavačů suvenýrů.

IZRAEL -země, která patří geograficky k Asii, kulturně k Evropě a podne bím spíše k Afri ce.
Izrael, země Bible a kolébka historie židov ského lidu, je součástí pevnin ské ho mostu spo-
jujícího tři kontinety - Asii, Evropu a Afriku. Hranice Izraele se táhnou podél Středozem-
ního moře, Gene za retského jezera, podél Mrtvého moře, které je slané tak, že ani
neplavec se v něm neutopí a podél Rudého moře, které je rájem pro potápěče.

Důležité informace

IZRAEL
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EIN BOKEK Mrtvé moře NEVE ZOHAR Mrtvé moře EILAT Rudé moře
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praha - tel aViV 
Odlet z letiště Praha - Ruzyně. Odba vení na letišti 
3 hodiny před pláno vaným odletem. 

tel aViV - eilat
Přílet do Tel Avivu v čas ných ranních hodinách.
Pokračo vání vnitrostátní linkou do Eilatu. Transfer
do hotelu, ubytování.

pobyt V eilatu
Pobyt u Rudého moře, možnost fakulta tiv   ních vý-
letů. Do poručujeme návště vu jordánské Petry, vý-
lety do pouště, k Mrtvému moři či do Jeruzaléma. 

eilat - tel aViV - praha
Snídaně. Odlet do Tel Avivu, pokračování letu do
Prahy. Přílet do Prahy.

9 dní / 7 nocí EXO–358

39.990,– Kčod

9 dní / 7 nocí EXO–358

45.990,– Kčod

9 dní / 7 nocí EXO–355

29.990,– Kčod

praha - tel aViV - ein bokek
Odlet z letiště Praha - Ruzyně. Odba vení na letišti 
3 hodiny před pláno vaným odletem. Přílet do 
Tel Avivu,  transfer z Tel Avivu do Ein Bokeku, 
ubytování. 

pobyt u mrtVého moře
Polopenze. Pobyt u moře, možnost koupání, opa-
lování, sportování, výletů a léčebných procedur.

ein bokek - tel aViV - praha
Polopenze. Transfer z Ein Bokeku do Tel Avivu,
odlet do Prahy.

přílet do prahy

1
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programy EXO 358
7x nocleh s polopenzí nebo All Inclusive ve vybraném
hotelu
programy EXO 355
přelet Tel Aviv - Eilat - Tel Aviv
7x nocleh se snídaní nebo All Inclusive ve vybraném hotelu
Všehny programy
leteckou přepravu Praha - Tel Aviv - Praha
transfery letiště - hotel - letiště
asistenci partnerské CK

Cena obsahuje

vstupní vízum 950,- Kč
fakultativní výlety

Cena neobsahuje

















ŠnorchloVání s delfíny
Polodenní výlet autobusem k místu 
s nejhojnějším výskytem delfínů v Izraeli
s možností šnorchlování a bezprostřed-
ního kontaktu s delfíny.
cena 150,- usd

mrtVé moře + massada
Celodenní výlet autobusem k Mrtvému
moři včetně koupání a výlet lanovkou
k pevnosti Massada s výhledem na
Mrtvé moře.
cena 210,- usd

Fakultativní výlety z Eilatu

podmořská obserVatoř
Polodenní výlet autobusem do Podmořské
observatoře, kde budete moci obdivovat
krásy podmořského světa včetně žraloků,
rejnoků a želv. 
cena 70,- usd

petra (Jordánsko)
Celodenní výlet autobusem (s obědem)
do jordánské Petry, jednoho ze sedmi
novodobých divů světa.
cena 250,- usd 
+ 50,- usd (jordánské vízum)

Jeruzalém
Celodenní výlet autobusem (s obědem)
do Jeruzaléma s návštěvou nejznáměj-
ších památek
cena 190,- usd

delfíní útes
Polodenní výlet autobusem k místu s nejhoj-
nějším výskytem delfínů v Izraeli s možností 
jejich pozorování.
cena 60,- usd

praha - tel aViV - ein bokek
Odlet z letiště Praha - Ruzyně. Odba vení na letišti
3 hodiny před pláno vaným odletem. Přílet do Tel
Avivu,  transfer z Tel Avivu do Neve Zoharu, 
ubytování. 

pobyt u mrtVého moře
Polopenze. Pobyt u moře, možnost koupání, opa-
lování, sportování, výletů a léčebných procedur.

ein bokek - tel aViV - praha
Polopenze. Transfer z Neve Zoharu do Tel Avivu,
odlet do Prahy.

přílet do prahy

1

8

9

72 -



popis: hotel leží v lázeňském středisku Ein Bokek ve velmi pěkném parku asi
300 metrů od Mrtvého moře. Hoteloví hosté mohou k dopravě na pláž
zdarma využívat mikrobus, dále mají zdarma vstup na hotelovou pláž sou-
sedního hotelu Le Meridien. Přímo v hotelu je možnost objednání masáží a
léčebných procedur. Hotel byl kompletně zrenovován v roce 2006, nabízí 96
pokojů.
VybaVení: restaurace, bary, bazén, konferenční místnost, fitness.
pláž: písečná pláž s jemným pískem.
zábaVa a sport: tenisové kurty, hřiště na volejbal, biliár.
straVoVání: polopenze.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, telefon, TV, rádio, trezor, mi-
nibar, balkon. 
Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

Hotel Leonardo Inn Dead Sea   
EIN BOKEK
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popis: Nově zrekonstruovaný hotel leží v blízkosti centra Ein Bokek. Jeho
pohostinná atmosféra s vysokou úrovní služeb z něj činí příjemné místo
pro relaxaci a je vhodný i pro rodinnou dovolenou. Od letiště v Tel Avivu je
vzdálen zhruba dvě hodiny jízdy. 
VybaVení: restaurace s mezinárodní kuchyní, dva kryté bazény s mořskou
vodou, venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, wellness centrum
s 2 jacuzzi a saunou, spa centrum (masáže, reflexní terapie, bahenní zábaly
– za poplatek), prodej léčebné kosmetiky, dětský klub, konfe-renční míst-
nost, připojení na internet (za poplatek)
pláž: udržovaná písečná pláž cca 2 minuty chůze od hotelu
zábaVa a sport: fitness centrum, wellnes a spa centrum, dětský klub.
straVoVání: snídaně formou bohatého bufetu, možnost dokoupení
večeří.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, minibar. Na pokoji lze
ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

Isrotel Ganim Hotel Dead Sea    
EIN BOKEK

HHHH
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popis: hotel se nachází v lázeňském středisku Ein Bokek přímo u pláže
Mrtvého moře. Hotel nabízí svým hostům vysoký standard služeb. Hotel
nabízí 180 pokojů, všechny pokoje jsou s výhledem na Mrtvé moře.
VybaVení: restaurace, bar, krytý bazén s ohřívanou vodou z Mrtvého moře,
dětský klub, vířivky, turecké lázně, finská sauna, fitness, konferenční místnost,
solárium.
pláž: písečná pláž s jemným pískem.
zábaVa a sport: stolní tenis.
straVoVání: polopenze.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, telefon, TV, rádio, trezor,
minibar, balkon. 
Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

Hotel Oasis Dead Sea  
EIN BOKEK
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popis: luxusní hotel s prvotřídními službami a lázeňským zázemím se
nachází v centru lázeňského letoviska Ein Bokek v jižní části Mrtvého moře.
Hotel má přímý přístup k moři a kompletně vybavenou soukromou pláž.
Hotel má 340 luxusních a prostorných pokojů. Všechny pokoje mají výhled
na Mrtvé moře.
VybaVení: venkovní a vnitřní bazén s vířivkou a umělými proudy, fitness
centrum, 3 restaurace, kavárna, gril u bazénu, směnárna. V hotelu je
přírodní solárium. Hotel má dětský bazén a dětský klub. Hotel pořádá
denní i večerní animační programy. V hotelu je obchod se suvenýry,
kadeřník a půjčovna aut.
pláž: písečná pláž s jemným pískem.
zábaVa a sport: vodní sporty, stolní tenis.
straVoVání: polopenze.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, fén, klimatizace, telefon, TV, rádio, tre-
zor, minibar, kávový koutek. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé +
1 dítě.

Hotel Crowne Plaza 
EIN BOKEK

HHHHH



popis: hotel se nachází v Neve Zoharu v jižní části Mrtvého moře, od Ein Bo-
keku je vzdálen cca 3 km. Hotel má 230 pokojů s balkonem, všechny pokoje
mají výhled na Mrtvé moře.
VybaVení: hotelový venkovní bazén se sladkou vodou, přírodní solárium, te-
nisové kurty, stolní tenis, fitness centrum. V areálu hotelu je velká zahrada.
Hotel má vlastní lázeňské zařízení, které kromě bazénu s vodou z Mrtvého
moře nabízí také sirné lázně, vířivku, saunu a bahenní zábaly. Za procedury
se platí.
pláž: písečná pláž s jemným pískem.
zábaVa a sport: vodní sporty, tenis, stolní tenis.
straVoVání: polopenze.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, fén, klimatizace, telefon, TV, rádio, tre-
zor, minibar, kávový koutek. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1
dítě.

Hotel Herods Dead Sea    
NEVE ZOHAR
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popis: tento luxusní hotel s vlastní pláží na břehu Mrtvého moře. Mezi
hotelem a centrem střediska jezdí zdarma denně od 10.00 do 22.00 hod.
hotelový minibus. Je jediným hotelem u Mrtvého moře, který nabízí
stravování All Inclusive. Hotelové lázně poskytují všechny druhy masáží, ba-
henní zábaly, koupele, atd.  Hotel nabízí 390 pokojů.
VybaVení: restaurace, bary, venkovní bazén se sladkou vodou, krytý bazén
s ohřívanou vodou z Mrtvého moře, dětský bazén, vířivky, fitness, dětský
klub, finská sauna, solárium.
pláž: písečná pláž s jemným pískem.
zábaVa a sport: vodní sporty, stolní tenis, minigolf.
straVoVání: All Inclusive - plná penze formou bufetu, nealko a místní
alkoholické nápoje, káva a zákusky v hotelu, káva a čaj na pokojích. V ceně
není zahrnuta konzumace z minibaru.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, fén, telefon, TV, rádio, tre-
zor, minibar, balkon. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

Hotel Leonardo Club    
NEVE ZOHAR

HHHHH
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popis: nově zrekonstruovaný hotel, který byl opět otevřen v březnu 2013, se
nachází nedaleko rezervace Coral Beach, což je ideální místo pro milovníky
šnorchlování a potápění. Hotel nabízí překrásný výhled na Rudé moře a hory
tyčící se na obzoru. Od letiště v Eilatu je vzdálen asi 6 kilometrů. 
VybaVení: potápěčské centrum Manta Diving centre, restaurace s mez-
inárodní kuchyní (možnost vegetariánské a diabetické stravy), venkovní
bazény, wellness centrum, fitness centrum, vstupní hala s recepcí, pokojová
služba, prádelna.
pláž: písečná pláž cca 100 metrů od hotelu.
zábaVa a sport: potápěčské centrum Manta Diving centrum (zapůjčení
výstroje a kurzy potápění – za poplatek), fitness centrum, vodní sporty na
pláži (za poplatek).
straVoVání: polopenze formou bufetu.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, TV, klimatizace, připojení na internet (za
poplatek), balkon. Možnost bezbarierových pokojů na vyžádání. Na pokoji lze
ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě. 

Isrotel Yam Suf Hotel   
EILAT
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popis: hotel leží v srdci hotelového komplexu u Severní pláže Rudého
moře, vzdálenost od moře je cca 300 metrů, v blízkosti hotelu je laguna.
Hotel byl nedávno renovován,  nabízí 420 pokojů.
VybaVení: několik restaurací, bar, anglický pub, diskotéka, bazény, sauna,
lázně, konferenční místnost, dětský klub, synagoga, kadeřnictví, obchod se
suvenýry, obchod se šperky, půjčovna automobilů. V bezprostřední
blízkosti hotelu se nachází velké nákupní centrum.
pláž: písečná pláž.
zábaVa a sport: tenis, stolní tenis, fitness centrum.
straVoVání: polopenze.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, fén, klimatizace, telefon, TV, rádio, tre-
zor, minibar. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

Hotel Isrotel King Solomon 
EILAT
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popis: velmi příjemný čtyřposchoďový hotel se nachází u mořské laguny cca
100 metrů od Severní pláže. Centrum Eilatu je vzdáleno cca 10 minut chůze.
První hotel v Izraeli, který nabízí služby All Inclusive. Hotel nabízí 256 pokojů. 
VybaVení: restaurace, bary, vyhřívaný bazén, dětské hřiště, konferenční
místnost, obchody.
pláž: písečná pláž s jemným pískem.
zábaVa a sport: potápění, windsurfing, vodní lyže, stolní tenis, biliár, ani-
mace.
straVoVání: All Inclusive - plná penze formou bufetu (večeře mohou být
servírované), nealko a místní alkoholické nápoje, káva a zákusky v hotelu,
káva a čaj na pokojích.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, fén, klimatizace, telefon, TV, rádio, tre-
zor, minibar, balkon. 
Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

Hotel Isrotel Lagoona   
EILAT
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popis: velmi oblíbený hotel se nachází v jižní části Eilatu cca 200 metrů od
Korálové pláže. V hotelu je také škola potápění. Hotel nabízí 148 pokojů,
všechny pokoje jsou s výhledem na Rudé moře.
VybaVení: restaurace, noční klub, bary, vyhřívaný bazén, konferenční míst-
nost, obchody.
pláž: písečná pláž s jemným pískem.
zábaVa a sport: vodní sporty, tenisové kurty, stolní tenis.
straVoVání: polopenze.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, fén, klimatizace, telefon, TV, rádio, tre-
zor, minibar, balkon. 
Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

Hotel Prima Music    
EILAT
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popis: moderní luxusní hotel, který byl postaven jako vysněný biblický palác
královny ze Sáby, se nachází v hotelové části Eilatu, přímo na promenádě u
Severní pláže na břehu Rudého moře. Hotel poskytuje překrásný výhled na
Rudé moře, hory a krásnou lagunu. Hotel nabízí 490 luxusních nádherně za-
řízených pokojů.
VybaVení: vstupní hala s recepcí s překrásným výhledem na moře a bazén,
několik restaurací, bar, bazén s terasou na opalování, dětský klub. 
pláž: písečná pláž.
zábaVa a sport: fitness centrum. Ve vzdálenosti cca 500 metrů od hotelu
jsou tenisové kurty a kurty na squash.
straVoVání: snídaně. Večeře fakultativně v některé z hotelových restaurací
bufetovým způsobem.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, fén, klimatizace, telefon, TV, rádio, tre-
zor, minibar. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé + 1 dítě.

Hotel Hilton Eilat Queen of Sheba  
EILAT
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popis: nejluxusnější hotel v Eilatu se nachází v hotelové části Eilatu, přímo
na promenádě u Severní pláže na břehu Rudého moře, nabízí hotelovým
hostům 300 pokojů, všechny pokoje mají výhled na Rudé moře.
VybaVení: několik restaurací, bary, noční klub, bazény, jacuzzi, sauna,
lázně, kadeřnictví, konferenční centrum, půjčovna aut, prádelna, obchody
se suvenýry, obchod se šperky, dětský klub. V bezprostřední blízkosti
hotelu jsou velmi dobré možnosti nákupů.
pláž: písečná pláž.
zábaVa a sport: fitness centrum, vodní sporty.
straVoVání: snídaně. Večeře fakultativně v některé z hotelových restau-
rací bufetovým způsobem.
VybaVení pokoJů: koupelna s WC, fén, klimatizace, telefon, TV, rádio, tre-
zor, minibar, kávový koutek. Na pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé +
1 dítě.

Hotel Herods Palace
EILAT
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AFRIKA / JIŽNÍ AFRIKA

VÍZA: občané České republiky nepotřebují při cestě do JAR (ani do Svazijska) vstupní víza. Občané
SR potřebují ke vstupu vízum. Nejbližší konzulát je ve Vídni. Při cestě do JAR je nutné mít dvě volné
stránky v cestovním pasu. Pozor! Nesplnění této podmínky je téměř na 100 procent důvodem k
nevpuštění do země. 
OčKOVáNÍ A LÉKAŘ: žádné speciální očkování není nutné. Doporučujeme však konzultaci s lé-
kařem o prevenci proti malárii v případě, že cestujete do Národního parku či této rezervaci přile-
hlých oblastí. Lékařská péče je kvalitní a lehce dostupná. 
ÚŘEDNÍ jAZYK: angličtina, afrikánština. 
STRAVA: voda z vodovodu je v drtivé většině případů pitná. Restaurace nabízejí místní speciality
i osvědčená jídla světových kuchyní. JAR vyniká kvalitními víny. 

PENÍZE: základní jednotka 1 rand (ZAR) se dělí na 100 centů. V oběhu jsou bankovky 5, 10, 20, 50,
100 a 200 randů. Hlavní světové měny směníme v kterékoli bance. Platit lze každou mezinárodně
uznávanou platební kartou. Kurz je zhruba 1,6 Kč/1 ZAR (k říjnu 2018). 
DOPRAVA: městská veřejná doprava je omezená.Taxi zajišťují i příměstskou dopravu. Jezdí se
vlevo. Auto je možné řídit s mezinárodním řidičským průkazem. 
BEZPEčNOST: zejména v Johannesburgu doporučujeme pohyb ve skupinách, vyhýbat se po se-
tmění prázdným ulicím a nenosit nápadné šperky. U sebe mějte jen menší částku pe něz, zbytek
spolu s doklady ukládejte do hotelového trezoru.

JIŽNÍ AFRIKA - svět v jedné zemi - to je možná nejpřiléhavější přezdívka pro tuto zemi
úchvatné přírody, pohnuté historie a úžasných měst. Kapské Město, kolonie tučňáků,
Mys Dobré naděje, rezervace plné exo tic kých zvířat, pláže Atlantského a Indického
oceánu či pestrá směs obyvatelstva - to je pouze stručný výčet lákadel, která svádějí 
k cestě do jednoho z nejpoutavějších kou tů planety. Vydejte se proto s námi za pozná-
ním rozmanitých pokladů téhle země.

Důležité informace

JIŽNÍ AFRIKA

KAPSKÉ MĚSTO A OKAVANGO

8 dní / 5 nocí EXO–419

79.990,– Kčod

ODLET Z PRAHY 

KAPSKÉ MĚSTO 
Přílet do Kapského Města, transfer do hotelu,
ubytování. Odpoledne prohlídka města.

KAPSKÉ MĚSTO 
Po snídani celodenní výlet k Mysu Dobré naděje.
Cestou plavba k ostrovu tuleňů v zátoce Hout
Bay, návštěva Boulder’s  Beach  s kolonií tučňáků
(fakultativně) a překrásné Kirstenbosch Botanical
Gardens.

KAPSKÉ MĚSTO 
Snídaně. Volný den, lze využít k nákupům.

DELTA OKAVANGO
Po snídani transfer na letiště. Následuje přelet 
do Maun v Botswaně a  letecký transfer (letadly 

Cessna) do delty řeky Okavango.  Tato oblast na-
bízí cca 16 tisíc km2 mokřin, buší a lagun s opti-
málními podmínkami k životu stovkám ptačích
druhů, africkým predátorům či stádům buvolů 
a slonů. Odpoledne vás čeká safari v terénních
vozech a tradičních kánoích.

DELTA OKAVANGO
Pobyt v Delta Okavango formou All Inclusive. 
Pobyt lze spatřit odpočinkem u bazénu, pěší výpra-
vou do buše s rangerem či rybolovem.

DELTA OKAVANGO
Ranní safari (záleží na časových možnostech), odlet
přes Maun do Johannesburgu a následně do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY

1

2
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7

8
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KAPSKÉ MĚSTO GARDEN ROUTE DURBAN

ODLET Z PRAHY 
Odlet z Prahy do Durbanu.

DuRBAN
Přílet do Durbanu. Transfer a ubytování ve vybra-
ném hotelu. Mimo pobytu v Durbanu doporuču-
jeme návštěvu delfinária či žraločího institutu Natal
Shark Board v Umhalanga Rocks, výlet do oblasti
Valley of 1000 Hills či do NP Hluhluwe a Wetland.

DuRBAN - PRAHA
Transfer na letiště a odlet do Prahy. 

PŘÍLET DO PRAHY
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10 dní / 7 nocí EXO–415

39.990,– Kčod

10 dní / 7 nocí EXO–416

39.990,– Kčod

10 dní / 7 noci EXO–420

39.990,– Kčod

ODLET Z PRAHY 
Odlet z Prahy do Kapského Města.

KAPSKÉ MĚSTO
Po příletu transfer do hotelu.

KAPSKÉ MĚSTO
Pobyt můžete přizpůsobit nabídce zajímavostí,
atrakcí a  výletů. Některé fakultativní výlety si lze
předplatit předem včetně půjčení vozu. 

KAPSKÉ MĚSTO - PRAHA
Odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy. 

PŘÍLET DO PRAHY

1

2

9

10

83 -

ODLET Z PRAHY 
Odlet z Prahy do Kapského Města, transfer do ho-
telu.

GARDEN ROuTE
Pobyt ve vybraném hotelu. Možnost výletů v půjče-
ném vozu podél divokého pobřeží, slunění na prvo-
třídních plážích či aktivní od počinek při surfování
nebo jiném sportu.  

ODLET DO PRAHY
Transfer na letiště a odlet do Prahy. 

PŘÍLET DO PRAHY
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program EXO 419
leteckou přepravu Praha – Kapské Město – Maun 
– Delta Okavango - Maun – Johannesburg – Praha
3x ubytování se snídaní v Kapském Městě
2x ubytování s All Inclusive v deltě Okavango 
výlety dle programu s anglicky mluvícím průvodcem
4x safari v Deltě Okavango

program EXO 415
leteckou přepravu Praha - Kapské Město -Praha
7x ubytování se snídaní ve vybraném hotelu  

program EXO 416
leteckou přepravu Praha - Kapské Město a zpět nebo
Praha  - Port Elizabeth a zpět
7x ubytování se snídaní ve vybraném hotelu  

program EXO 420
leteckou přepravu Praha - Durban - Praha
7x ubytování se snídaní ve vybraném hotelu

Všehny programy
transfery letiště - hotel - letiště

Cena obsahuje

fakultativní výlety
služby českého průvodce

Cena neobsahuje



























Fakultativní výlety

KAPSKÉ MĚSTO + STOLOVá HORA
Polodenní prohlídka Kapského Města 
s návštěvou Stolové hory.
Cena: 4.890,– Kč/os 

MYS DOBRÉ NADĚjE
Celodenní výlet k Mysu Dobré naděje. Cestou
možnost plavby v zátoce Hout Bay či zastávka
v Simon’s Town s kolonií tučňáků 
Cena: 6.590,– Kč/os 

AfRiKA ZE SEDLA
Cena: 2.390,– Kč/os 

PEDDY CuLTuRAL ViLLAGE
Cena: 1.500,– Kč/os 

WALKiNG TRAiLS
Pěší výprava do africké buše v doprovodu
rangera. 
Cena: ZDARMA

ZEMÍ ViNOHRADů
Výlet za proslulými víny do oblasti Stellen-
bosch Pearl a Franschhoek s ochutnávkou. 
Cena: 6.490,- Kč



POPiS: originální a luxusní ubytování ve stylu afrických safari stanů se na-
chází na zalesněném ostrově Nxaragha přímo v divočině delty řeky Okavango
– tedy v srdci bludiště jezer, lagun, kanálů a meandrů, vytvářejících jedinečný
vodní ekosystém a tedy ideální životní podmínky pro všechny druhy afrických
zvířat.
VYBAVENÍ HOTELu: salonek, koktejlový bar, bazén, knihovna, terasa, terasa
s možností opékání, prádelna.
ZáBAVA A SPORT: projížďka na deltě s průvodcem na kanoích či motorových
člunech, rybaření, sledování ptáků, pěší túry do buše s rangerem.
POKOjE: koupelna s WC, terasa, klimatizace, minibar, kávovar, moskytiéra.
ALL iNCLuSiVE: 2x denně safari v terénních vozech a lodích + plná penze
včetně nápojů k jídlu (nealkoholické nápoje, místní víno a pivo).

Camp Okavango
DELTA OKAVANGO 

POPiS: příjemný resort se nachází na ostrově Meedhupparu 130 km od
mezinárodního letiště v Male, transfer hydroplánem trvá cca 40 min, je zde
20 vodních vil. 
VYBAVENÍ: restaurace s mezinárodní kuchyní, bar, lázně, bazén, obchod se
suvenýry, zlatnictví, prádelna, fitness centrum, internet.
PLáž: s bílým jemným pískem.
ZáBAVA A SPORT: centrum vodních sportů (windsurfing, kánoe, plachtění,
vodní skútry, lyže), potápění, šnorchlování, tenis, stolní tenis, plážový volej-
bal, plážový fotbal, rybaření, exkurze do okolí, živá hudba, karaoke.
STRAVOVáNÍ: All Inclusive - snídaně, obědy, večeře formou bufetu, celo-
denní občerstvení, nealko nápoje, základní výběr alkoholických nápojů.
VYBAVENÍ VODNÍCH ViL: všechny vily jsou vybaveny klimatizací, studenou
a teplou vodou, minibarem, fénem, telefonem s mezinárodní předvolbou,
TV a DVD přehrávač, WiFi, přístroj na přípravu espresa. Na terase se na-
chází jacuzzi, podlaha s proskleným dnem. K dispozici je privátní obsluha
s 24 hodinovým servisem. Na pokoji max. 2 dospělí.
V základní ceně zájezdu je transfer a ubytování typu Water vila. 

Kanana 
DELTA OKAVANGO 

HHHHH
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POPiS:ideálně umístěný hotel, zhruba 15 min pěší chůzí od známé pobřežní
promenády V & A Waterfront a v blízkosti stadionu Green Point, nabízí 
apartmány s možností vlastního stravování a všudypřítomnými výhledy na 
oceán či Stolovou horu.
VYBAVENÍ: restaurace, bar, bazén, obchodní centrum, internet, parkování.
PLáž: písečná cca 20 minut od hotelu.
ZáBAVA A SPORT: bazén, nákupy, mořské akvárium, muzea, surfování, v blíz-
kosti hotelu golf, tenis, relaxační centrum, squash.
STRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu, možnost stravování a la carte v hote-
lové restauraci.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna, WC, kuchyňka, jídelní místnost, klimatizace,
plazmová TV, telefon, WIFI.

Protea Cape Castle 
KAPSKÉ MĚSTO

HHH

POPiS: luxusní 5* hotel má tu nejideálnější polohu. Leží na promenádě V & A
Waterfront, obklopen přístavem s kotvícími jachtami a s výhledem na Stolo-
vou horu, jež se dominantně tyčí nad hotelem.
VYBAVENÍ: restaurace, bary, vyhřívaný bazén, lázně a wellness, dětský klub,
obchodní centrum, fitness, konferenční zařízení, salon krásy, půjčovna aut,
knihovna, transfer zdarma do 10 km od hotelu.
ZáBAVA A SPORT: bazén, wellness, masáže, fitness centrum, nákupy, moř-
ské akvárium, muzea, surfování, v blízkosti hotelu golf, tenis, relaxační cen-
trum, squash.
PLáž: písečná pár minut od hotelu.
STRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu, možnost stravování a la carte.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna, WC, klimatizace, plazmová TV, vysoušeč vlasů,
žehlící zařízení, telefon, WIFI, minibar, kávovar, trezor.

Cape Grace Hotel
KAPSKÉ MĚSTO 

HHHHH

POPiS: hotel v srdci města a těsné blízkosti V&A Water-front s obchody, tr-
žišti, restauracemi, bary, zábavními centry a s výhledem na Stolovou horu.
VYBAVENÍ: 2 restaurace, bar, fitness, obchodní centrum, internet, prá-
delna, parkování za poplatek.
ZáBAVA A SPORT: nákupy, akvária, surfing, v blízkosti golf, tenis, relaxační
centrum, squash.
STRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu; možnost stravování a la carte v ho-
telové restauraci.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, TV, telefon, rádio, 
kávovar.

Protea Breakwater Lodge
KAPSKÉ MĚSTO

HHHH



POPiS: luxusní hotel se 158 pokoji se nachází v divoké přírodě oceánského
pobřeží Národního parku Wilderness na půli cesty mezi městy George a
Knysna; ideální klidné místo obklopené plážemi, mořskými lagunami, hustými
lesy, vysokými útesy, jezery 
a řekami.
VYBAVENÍ: restaurace, 2 bary, venkovní vyhřívaný bazén, konfe-renční cen-
trum.
PLáž: písčité pláže v blízkosti hotelu.
ZáBAVA A SPORT: minigolf, tenisové kurty, squash.
STRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu; možnost stravování 
a la carte v hotelové restauraci.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, klimatizace, TV, telefon, rádio, kávovar.
Maximálně 3 osoby na pokoji.

The Protea Hotel Wildernes Resort
GARDEN ROUTE

HHH

POPiS: luxusní klidný hotel s 24 pokoji postavený v duchu africké buše leží
v blízkosti zátoky Plettenberg, kterou čas od času proplouvají velryby, a
zároveň v blízkosti velkolepého pohoří 
Tsitsikamma Mountain. 
VYBAVENÍ: stylová restaurace, bar, bazén s velkou sluneční
terasou, hala s krbem, lázně, vinohrad, zahrada, obchody 
se suvenýry, internetová místnost, konferenční místnost. 
PLáž: písčitá pláž v blízkosti hotelu.
ZáBAVA A SPORT: golf.
STRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu; možnost stravování 
a la carte v hotelové restauraci.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, fén, klimatizace, stropní větrák, TV,
rádio, telefon, minibar s lednicí, terasa. 
Maximálně 3 osoby na pokoji.

Whalesong Coastal Lodge
PLETTENBERG BAY

HHHH
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POPiS: prvotřídní hotel se 169 pokoji leží u řeky Umgeni ústící do Indického
oceánu v severní části Durbanu. Hotel je obklopen japonskými zahradami a
poskytuje klidný pobyt v srdci jihoafrické riviéry.
VYBAVENÍ: restaurace, bar, kavárna, bazén, konferenční centrum, na
vyžádání hlídání dětí (za poplatek), 24-hodinový dohled bezpečnostní služby.
PLáž: písčité pláže nedaleko hotelu.
STRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu; možnost stravování 
a la carte v hotelové restauraci.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC a sprchou, klimatizace, TV, rádio, telefon,
minibar s lednicí, mikrovlnná trouba, možnost internetového připojení. Max-
imálně 3 osoby na pokoji.

Riverside
DURBAN

HHH

POPiS: tento luxusní 5* hotel se nachází přímo na pobřeží indického
oceánu a jen 5 min chůze od Umhlanga Village Centre. V okolí hotelu se
nachází nespočet atrakcí, jako zábavný vodní park Ushaka Marine World,
nákupní galerie, majestátní Dračí hory či možnost safari.
VYBAVENÍ: restaurace, bary, bazén, tropická zahrada, dětský klub, ob-
chodní centrum, kino, wellness, fitness centrum,  
konferenční zařízení.
PLáž: písečná přímo u hotelu
STRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu, možnost stravování a la carte
v hotelové restauraci.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna, WC, klimatizace, plazmová TV, možnost
filmů (na vyžádání), vysoušeč vlasů, žehlící zařízení, telefon, WIFI, minibar,
minerální voda, kávovar, trezor, vybavení na pláž – slunečník, plážová taška,
míče, pálky a opalovací krém.

The Oyster Box
DURBAN

HHHHH



ODLET DO MOZAMBIKU1
Odlet z Prahy nebo Cape Town (v případě prodloužení k zá-
jezdu 400 či 405) do Maputo/Pemba/Vilanculos dle resortu.
Po příletu transfer (člun/vrtulník) dle zvoleného resortu. 

POBYT2
Pobyt v resortu dle vlastního výběru. Možnost fakultativních
výle tů a řady sportovních a relaxačních aktivit. Doporučujeme
okusit potápění s výstrojí mezi korálovými atoly či jen  nená-
ročné šnorchlování v průzračných vodách oceánu či jiné akti-
vity: surfing, parasailing, vodní lyžování či rybolov.

ODLET Z MOSAMBIKU / PŘÍLET DO PRAHY3
Transfer na letiště, odlet do Johannesburgu a dále do Evropy
s příletem do Prahy následující den.

AFRIKA / MOZAMBIK

leteckou přepravu a letištní taxy
transfery letiště – hotel – letiště
7x nocleh v hotelu dle výběru

Cena obsahuje

fakultativní výlety
služby českého průvodce
vízum do Mosambiku $60 (na místě)

Poznámka
na vyžádání zpracujeme nabídku dle
vlastního přání klienta 

Cena neobsahuje













8 

Vstupní formality: vízum lze vyřídit po příletu přímo na letišti za  cca $50/osoba. 
Očkování a prevence: doporučená je pouze prevence proti malárii  Lze rovněž doporučit oč-
kování proti tetanu a hepatitidě A/B.
Jazyk: úředním jazykem je portugalština, v resortech se domluvíte anglicky.
Časový posun: + 1 hodina proti středoevropskému času.
Elektrické napětí: 220 V/50 Hz, zásuvky mají odlišný tvar; v hotelech sice bývají i zásuvky evrop-
ského typu, nelze však na to spoléhat. Doporučujeme opatřit si redukci.

Měna: 1nový metical (MZN) l = 100 centavů, $1= cca 60 MZN, 1EUR = cca 70 MTN. Hotely přijí-
mají embosované platební karty, jihoafrický rand je rovněž široce akceptován .
Nákupy: oblíbené suvenýry jsou především umělecké předměty a oblečení. V hotelových ob-
chodech bývají pevné ceny, všude jinde lze smlouvat.
Sportovní aktivity: vodní sporty, plážové sporty, prvotřídní potápění i šnorchlování.
Průvodce: pobyty v Mosambiku jsou individuální, asistence pak v anglickém jazyce. Český dele-
gát není v Mosambiku přítomen ani k dispozici.

Mosambik leží v jihovýchodní  Africe na březích Indického oceánu.  Země s ohromným
relaxačne pobytovým potenciálem nabízí prvotřídní oceán a pláže, špičkové potápění,
vodní aktivity, exkluzivní ubytování, jedinečnou kuchyni a přátelskou atmosféru. Je
vhodný jako samostatná destinace a snadno kombinovatelný se zájezdy do Jižní Afriky. 

Důležité informace

MOSAMBIK

3-

10 9 -

2 1 -POBYT U OCEáNU

10 (8) dní / 7 nocí EXO–426

42.990,– Kčod
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POPiS: exkluzivní resort na samém konci poloostrova Machangulo zhruba
1,5 h jízdy člunem z přístavu v Maputu a ležící přímo u nekoneč-ných a zcela
opuštěných pláží Indického oceánu.
VYBAVENÍ: restaurace s terasou, bar, čítárna, bazén, welness, slunčníky, ma-
sáže, internet, hlídání dětí. 
ZáBAVA A SPORT: rybolov, potápění, šnorchlování, vodní sporty, pěší turis-
tika, jízda na kanoích, dětská herna.
STRAVOVáNÍ: plná penze (vyjma nápojů), čaj/káva, pitná voda a vybrané
džusy, wi-fi & activity balíček: šnorchlování, kajaky, rybaření a nemotorizované
vodní sporty. 
VYBAVENÍ POKOjů: minibar, sprcha, trezor, klimatizace, fén, balkon, ventilá-
tor, koupelna, vana nebo sprcha, moskytiéra, skříň/šatna, výhled na moře.

Machangulo Beach Lodge
MOSAMBIK - MACHANGULO PENINSULA

HHHH

POPiS: ostrov (800 x 350 m), který je zároveň resortem, leží v souostroví Quirim-
bas u severního pobřeží Mosambiku.
VYBAVENÍ: restaurace s terasou, bar, čítárna, bazén, sportovní prostory.
ZáBAVA A SPORT: rybolov, potápění, šnorchlování, vodní lyžování, kajaky,
plážový volejbal.
STRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu, možnost stravování a la carte.
VYBAVENÍ POKOjů: mimo jiné 24 bungalovů max. 10 m od pláže, koupelna
(vana s výhledem na moře), venkovní sprcha, veranda s bazénkem, houpací
síť/visutá lůžka, moskytiéra, klimatizace, minibar, satelitní TV, vysoušeč vlasů,
trezor, kávovar

* Děti do 12 let nelze ubytovat

Medjumbe Island
QUIRIMBAS ARCHIPELAGO

HHHHH

Al

POPiS: elegantní resort na souostroví Bazaruto je obklopen palmami, sně-
hobílými plážemi. Vedle aktivního odpočinku nabízí ostrov  špičkové pod-
mínky pro potápění a rybaření.
VYBAVENÍ: 44 plážových bungalovů a vil , restaurace, bary, bazény, lázně,
kosmetický salon, internet.
ZáBAVA A SPORT: rybolov, potápění, šnorchlování, vodní lyžování, kajaky,
plážové hry (volejbal), výlety po okolí, plavby na plachetnicích.
STRAVOVáNÍ: ALL INCLUSIVE zahrnuje plnou penzi včetně nápojů,
čaj/káva a sportovní aktivity jako šnorchlování, kajak, surf, šlapadla, rybo-
lov, apod.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna a WC, venkovní sprcha, šatna, terasa, klima-
tizace, moskytiéra, minibar, satelitní TV, trezor, telefon, vysoušeč vlasů, ká-
vovar.

Anantara Bazaruto 
Island Resort
MOSAMBIK – BAZARUTO ISLAND

HHHH



AFRIKA / SEYCHELY

VSTuPNÍ fORMALiTY: při pobytu do 4 týdnů se vstupní povolení uděluje při příletu na letišti zdarma -
cestující se musí prokázat zpáteční letenkou, zajištěným ubytováním a dostatkem finančních prostředků.
Odletová taxa je již zahrnuta v ceně letenky. 
OčKOVáNÍ A LÉKAŘ: není vyžadováno žádné speciální očkování, státní zdravotní péče poskytována
zdarma.
jAZYK: úředními jazyky jsou francouzština, angličtina a kreolština. 
čASOVý POSuN: +3 hodiny vůči středoevropskému času, + 2 hodiny v období letního času. 
MĚNA: 1 seychelská rupie (SCR) = 100 centů, 1 USD cca 4,8 SCR. 
ELEKTRiCKÉ NAPĚTÍ: 240 V, mnohdy adaptéry k dispozici v hotelech. 
NáPOjE A STRAVA: voda z místního vodovodu je chlorovaná a pro pití bezpečná, přesto se doporučuje
konzumace kupovaných nápojů, kuchyně rozmanitá - od kreolské, přes čínskou až po francouzskou a ital-
skou (cena večeře v restauraci cca 30 EUR). 
DOPRAVA: na silnicích se jezdí zásadně vlevo. Na ostrovech Mahé a Praslin velmi dobře fungující veřejná
autobusová doprava. Každý hotel zprostředkuje pronájem automobilu či motocyklu, dobře dostupná i

taxi služba s příplatkem v nočních hodinách. Mezi ostrovy doprava rychlými katamarány nebo místní le-
teckou společností Air Seychelles, případně kyvadlovou dopravou pomocí helikoptér společnosti Heli-
copter Seychelles. 
SPORTOVNÍ AKTiViTY: většina hotelů nabízí široké možnosti sportování (tenis, squash, fitness) s důra-
zem  na vodní sporty (lodičky, kánoe, šlapadla,windsurfing, plachtění, šnorchlování). Ostrovy mají výborné
podmínky pro potápění a rybaření, na větších z nich je oblíbená i pěší turistika. Pro golfisty 9-jamkové
hřiště na ostrově Mahé nedaleko hotelu Reef a na ostrově Praslin pak 18-jamkové hřiště u hotelu Lemuria
Resort. 
NáKuPY: nejoblíbenějšími suvenýry jsou endemické kokosové ořechy Coco de Mer (pozor při odletu
předložit účtenku, jinak bude zabaven) a stejno jmenný likér, dále umělecké a řemeslnické výrobky (ko-
šíky, obrazy, klobouky, prostírání). 
VýLETY A PRůVODCE: pobyty na Seychelských ostrovech jsou individuální, a tudíž asistence i fakultativní
výlety z hotelů jsou zajišťovány anglicky, německy a francouzsky hovořícími místními delegáty a průvodci.

SEYCHELY - souostroví 115 ostrovů na 455 km2 v Indickém oceánu vytváří svým půvo-
dem a vhodným podnebím jedinečné místo na Zemi. Kromě nádherných pláží s jem-
ným bílým pískem, lemovaných jen pro tyto ostrovy typickými rozervanými žulovými
balvany, kokosovými palmami a z průzračně čistého, blankytně modrého moře vystu-
pujícími korálovými útesy, zde najdete i největší kokosové ořechy i největší a nejdéle ži-
jící želvy na světě. Hornatý reliéf s bujnou vegetací, endemickou florou a faunou bez
výskytu jakýchkoliv pro člověka nebezpečných živočichů a přívětiví místní obyvatelé
různé barvy pleti - tropický ráj pro strávení Vaší báječné dovolené se zážitky, na které
nikdy nezapomenete.

Důležité informace

SEYCHELY

MAHÉ

10 dní / 7 nocí EXO–440

48.490,– Kčod

ODLET Z PRAHY
Odlet z letiště Václava Havla v Praze. Odbavení na
letišti 2 hodiny před odletem. Odlet na Seychely. 

PŘÍLET NA SEYCHELY 
Přílet na hlavní ostrov Mahé. Transfer do hotelu,
ubytování. Individuální volno - koupání, opalování,
vodní sporty. 

POBYT NA OSTROVĚ MAHÉ 
Snídaně. Pobyt na ostrově Mahé. Ostrov na se-
veru hornatější s nejdelší pláží souostroví Beau
Vallon Bay a hlavním městem Victoria. Jižní část 

ostrova klidnější rovněž s mnoha krásnými písči-
tými plážemi a ideálními podmínkami pro šnorch-
lování a potápění. Vhodné podmínky i pro pěší
turistiku. Možnosti fakultativních výletů i na okolní
ostrovy. 

ODLET DO PRAHY 
Snídaně. V podvečer ransfer na letiště a odlet do
Prahy. Přílet do Prahy na letiště Václava Havla. 

PRAHA
Přílet do Prahy v poledních hodinách.

1
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SILHOUETTE PRASLIN LA DIGUE & MAHÉ

ODLET Z PRAHY
Odlet z letiště Václava Havla v Praze. Odbavení na
letišti 2 hodiny před odletem. 

PŘÍLET NA SEYCHELY 
Přílet na hlavní ostrov Mahé a místní přelet na os-
trov Praslin. Po příletu transfer do přístavu, pře-
prava lodí na ostrov La Digue, transfer do hotelu.
Individuální volno. 

OSTROV LA DiGuE 
Snídaně. Pobyt na ostrově La Digue s možností fa-
kultativních výletů. Romantický ostrov o rozměrech
4 x 3 km bývá považován za nejvíce fotogenický os-
trov Seychel. Ubytování je pouze v několika malých
hotelech, doprava z přístavu do hotelu je velice ro-
mantická – volským potahem! Mezi nejhezčí pláže
ostrova patří Grand Anse a Anse Cocos. 

LA DiGuE - PRAHA
Snídaně. V odpoledních hodinách transfer do pří-
stavu, přeprava lodí na ostrov Praslin, transfer na
letiště, odlet přes ostrov Mahé do Prahy. 

PRAHA 
Přílet na letiště Václava Havla do Prahy v poledních
hodinách.

10 dní / 7 nocí EXO–454

95.990,– Kčod

10 dní / 7 nocí EXO–446

56.490,– Kčod

10 dní / 7 noci EXO–450

58.490,– Kčod

ODLET Z PRAHY
Odlet z letiště Praha – Ruzyně. Odbavení na letišti
2 hodiny před odletem. 

PŘÍLET NA SEYCHELY 
Přílet na hlavní ostrov Mahé. Přivítání zástupcem
partnerské CK. Transfer do přístavu a přejezd
rychlolodí na ostrov Silhouette s následným
transferem do hotelu. Individuální volno. 

POBYT NA OSTROVĚ SiLHOuETTE 
Pobyt na ostrově Silhouette s polopenzí. Mož-
ností potápění, fakultativních výletů po ostrově
nebo na okolní ostrovy. Doporučujeme zapůjčení
jízdního kola k prozkoumávání přírodních krás os-
trova, vnitrozemí a pláží. 

SiLHOuETTE – PRAHA 
Dopoledne transfer do přístavu a přejezd rychlo-
lodí na ostrov Mahé. Transfer na letiště a ná-
sledný večerní let do Evropy.

PRAHA 
Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.
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ODLET Z PRAHY
Odlet z letiště Václava Havla v Praze. Odbavení na
letišti 2 hodiny před odletem. 

PŘÍLET NA SEYCHELY 
Přílet na hlavní ostrov Mahé a místní přelet na os-
trov Praslin. Transfer do hotelu, ubytování. Indivi-
duální volno. 

POBYT NA PRASLiNu 
Snídaně. Pobyt na ostrově Praslin. Na ostrově velké
množství nádherných pláží s jemným bílým pískem,
romantickými zátokami a rozmanitými skalními
útesy. Jsou zde ideální podmínky na šnorchlování či
potápění. Nezapomeňte navštívit světoznámé údolí
Vallée de Mai s více než 4.000 kokosovými palmami
s dvojořechy Coco de Mer, které rostou jen na
Praslinu a jejichž vývoz je přísně regulován. Rostou
do výšky 40 metrů po dobu až 1.000 let. Možnosti
fakultativních výletů i na okolní ostrovy. 

ODLET DO PRAHY 
Snídaně. V podvečer transfer na letiště. Odlet přes
ostrov Mahé do Prahy. 

PRAHA 
Přílet do Prahy na letiště Václava Havla v poledních
hodinách

program EXO 454
transfer letiště - přístav - letiště
lodní lístek Mahé - Silhouette - Mahé
program EXO 446
přelet Mahé - Praslin - Mahé
program EXO 450
přelet Mahé - Praslin - Mahé
transfer letiště - přístav - letiště
lodní lístek Praslin - La Digue - Praslin  
Všehny programy
leteckou přepravu Praha - Seychely -Praha
transfery letiště - hotel - letiště
7x nocleh se snídaní nebo polopenzí
místního průvodce

Cena obsahuje

fakultativní výlety

Cena neobsahuje























Fakultativní výlety

MAHÉ
Celodenní výlet autobusem po ostrově Mahé
(včetně oběda).

CENA  75,- EuR, DÍTĚ 50,- EuR

BiRD iSLAND
Dvoudenní letecký výlet na ostrov Bird 
z ostrova Mahé včetně ubytování a stravy 

CENA 300,- EuR, DÍTĚ 200,- EuR  

PRASLiN A LA DiGuE
Celodenní výlet na ostrovy Praslin a La Digue
z ostrova Mahé (včetně oběda).

CENA - LETECKY 380,- EuR, DÍTĚ 200,- EuR
CENA - LODÍ 190,- EuR, DÍTĚ 100,- EuR

PRASLiN
Celodenní výlet po ostrově Praslin (včetně oběda).

CENA  110,- EuR, DÍTĚ 55,- EuR

LA DiGuE
Celodenní výlet na ostrov La Digue z ostrova
Praslin (včetně oběda).

CENA 130,- EuR, DÍTĚ 90,- EuR



POPiS: příjemný komplex rodinného charakteru, tvořený čtyřmi vilami, 
z nichž v každé najdeme dvě dvoulůžkové ložnice, se nachází přes silnici na
krásné pláži na jihozápadním pobřeží ostrova.  
VYBAVENÍ: denní pokojový servis, za poplatek kuchař.
PLáž: písčitá pláž u zátoky, která je ideální k provozování vodních sportů.
ZáBAVA A SPORT: za poplatek půjčovna lodí s posádkou, potápění, centrum
vodních sportů (vodní lyžování, windsurfing, šnorchlování). Golfové hřiště a
tenisové kurty 15 minut jízdy od hotelu.
STRAVOVáNÍ: bez stravy. 
VYBAVENÍ POKOjů: dvě dvoulůžkové ložnice, dvě koupelny s WC, plně vyba-
vená kuchyně, velký obývací pokoj, stropní ventilátor, klimatizace za příplatek,
terasa s výhledem na moře a hory. Maximálně 3 osoby na pokoji.

Blue Lagoon Chalet 
MAHÉ

HH

POPiS: zrekonstruovaný hotel se 130 pokoji leží v zálivu Beau Vallon u
jedné z nejznámějších pláží, cca 5 km od Victorie. Transfer z letiště
vzdáleného15 km trvá cca 30 minut. 
VYBAVENÍ: 3 restaurace a bary včetně  snack baru přímo na pláži, bazén,
obchody, kadeřnictví, hlídání dětí, společenská místnost, směnárna, butik,
malá konferenční místnost.
PLáž: písčitá pláž na severozápadě ostrova lemovaná kokosovými pal-
mami.
ZáBAVA A SPORT: biliár, stolní tenis, animační programy, za poplatek ry-
baření, potápěčské centrum PADI, nemotorové vodní sporty zdarma -
kánoe, lodičky, windsurfing, šnorchlování, motorizované vodní sporty za
poplatek , aromaterapie a masáže, ayurveda
STRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu, u polopenze večeře formou bufetu
nebo menu.
VYBAVENÍ POKOjů: dvoulůžkové pokoje s klimatizací, kou pelna se spr-
chou/WC, vysoušeč vlasů, trezor, rychlovarná konvice.

Coral Strand Smart Choice
MAHÉ

HHHH

ESO
tip
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POPiS: oblíbený hotelový komplex, se 124 pokoji leží na západním pobřeží
ostrova Mahé. Hotel se nachází cca 25 min. jízdy od letiště a 20 min. jízdy od
hlavního města Victoria. 
VYBAVENÍ: 2 restaurace a 2 bary, bazén, dětský bazén, obchody, lékař na te-
lefonu, konferenční centrum, za poplatek internet, prádelna, masáže a lázně
s jacuzzi, hlídání dětí.
PLáž: písčitá pláž přímo u hotelu. 
ZáBAVA A SPORT: šipky, stolní tenis, stolní hry, plážový volejbal, vodní aero-
bik, animační programy, osvětlené tenisové kurty, za poplatek rybaření, půj-
čovna kol, potápěčské centrum PADI, centrum vodních sportů (nemotorové
vodní sporty zdarma - kánoe, lodičky, windsurfing, šnorchlování). 
STRAVOVáNÍ: snídaně, za příplatek polopenze či plná penze. 
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, centrální klimatizace, minibar (za popla-
tek), TV SAT a DVD, internet, telefon, rádio, elektronický trezor, vysoušeč
vlasů, příslušenství k přípravě kávy a čaje, detektor kouře, terasa. Možnost
ubytování 2 dětí se 2 dospělými je v pokojích typu Suite za příplatek.

Avani Barbarons
MAHÉ

HHHH

POPiS: komfortní hotel s 21 rekonstruovanými pokoji  umístěný v nád-
herné tropické zahradě ve svahu, v části Baie Lazare na jižním pobřeží os-
trova Mahé.
VYBAVENÍ: restaurace, bar, bazén, wi-fi zdarma ve společných prostorách
hotelu, dětské hřiště, umělecká galerie. 
PLáž: písečná pláž oddělena pobřežní komunikací, možnost využití k pře-
pravě elektrovozíků.
ZáBAVA A SPORT: za poplatek šnorchlování, šlapadla, vodní sporty.
STRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu, za příplatek večeře výběrem
z menu nebo formou bufetu
VYBAVENÍ POKOjů: terasa s výhledem do zahrady, koupelna se sprchou,
WC, stropní ventilátor, klimatizace, TV, trezor.

Valmer Resort
MAHÉ

HHHH



POPiS: příjemný čtyřhvězdičkový hotel se nachází v jižní části ostrova Mahé,
transfer z Pointe - Larue 20 minut. Hotel nabízí veškeré pohodlí potřebné ke
strávení příjemné dovolené na okouzlujícím ostrově omývaném teplými tyrky-
sovými vodami Indického oceánu.
VYBAVENÍ: bazén, obchod se suvenýry, restaurace, bar, připojení k internetu,
za poplatek pronájem  notebooků, lázně s řadou asijských procedur včetně
manikúry, malá galerie místních umělců. 
PLáž: rozsáhlá pláž s lehátky a slunečníky přímo u hotelu.
ZáBAVA A SPORT: příležitostná hudební vystoupení, lázeňské centrum, 
potápění, šnorchlování, vodní sporty, kanoe, plážový volejbal, badminton, 
knihovna.
STRAVOVáNÍ: snídaně bufetem, za příplatek možnost polopenze (večeře bu-
fetem nebo výběrem z menu) nebo plné penze (oběd výběrem z menu, ve-
čeře bufetem nebo výběrem z menu).
VYBAVENÍ POKOjů: klimatizace, ventilátor, minibar, trezor, rychlovarná kon-
vice,  fén, telefon, SAT/TV, Wi-fi internet, iPod přípojka, koupelna, sprcha, WC,
balkon, výhled na moře, sedací souprava. Možnost přistýlky.

Hilton Allamanda 
MAHÉ

HHHH

POPiS: jeden z nejromantičtějších a nejkvalitnějších menších hotelů s
pouhými 27 pokoji, postavených ve stylu španělských vil, se nachází na
severozápadě ostrova, přímo u malého zálivu. Hotel neakceptuje děti do
10 let. 
VYBAVENÍ: restaurace s výhledem na oceán, bar, bazén vyhloubený do
skály s lehátky a slunečníky, obchod, menší knihovna.
PLáž: písčitá pláž přímo u hotelu s výskytem korálů.
ZáBAVA A SPORT: možnost šnorchlování, další bary a restaurace na
nedaleké pláži Beau Vallon Bay.
STRAVOVáNÍ: snídaně, za příplatek polopenze. 
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, klimatizace, stropní ventilátor, TV,
minibar, telefon, fén, trezor, kávovar, terasa s výhledem na moře. 

Sunset Beach
MAHÉ

HHHHH
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POPiS: luxusní resort s 36 pokoji v sa mostatných vilách postavených ve vik-
toriánském stylu s privátními bazény se nachází v jihozápadní části ostrova  
u nádherné písčité pláže.
VYBAVENÍ: 2 restaurace (možnost servírování jídel přímo do Vaší vily), bar,
bazén, lázně, kadeřnické služby a salón krásy.
PLáž: písčitá cca 800 m dlouhá pláž přímo u hotelu, odbor níky hodnocená
jako jedna z deseti nejhezčích pláží světa.
ZáBAVA A SPORT: fitness centrum, centrum vodních sportů.
STRAVOVáNÍ: snídaně. 
VYBAVENÍ POKOjů: vila základní kategorie - plocha 97 m2, poloha výše ve
svahu s výhledem na moře, koupelna s WC (zapuštěná vana a deluxe sprcha),
ložnice s king size postelí, klimatizace, TV, telefon, minibar, trezor, kávovar,
fén, separátní veranda s jídelním stolem, bazén 6 x 2,6 m s lehátky.

Banyan Tree Resort
MAHÉ

HHHHH

POPiS: resort se nachází v severní části hlavního ostrova Mahé, na břehu
mořského národního parku  Port Launay u dvou překrásných pláží.  
VYBAVENÍ: 4 bazény, restaurace s výbornou kuchyní, bary, několik lázeň-
ských zařízení, konferenční prostory, přístup k internetu, butiky, dětský
klub, konferenční místnost, odjezdový salónek se sprchou, šatnou a
úschovnou zavazadel
PLáž: nedotčené bílé písčité pláže s průzračnými vodami přímo u hotelu.
K přesunu mezi severní a jižní pláží lze využít elektrovozíků.
ZáBAVA A SPORT: tenis, squash, fitness centrum, bezmotorové vodní
sporty, jízdní kola, za poplatek  rybaření, potápění, lekce jógy a tenisu.
STRAVOVáNÍ: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře formou bufetu
nebo výběrem z menu.
VYBAVENÍ POKOjů: celkem 277 apartmánů a vil rozdělených do 7 katego-
rií  vybavených:  klimatizací, stropním ventilátorem, fénem, WIFI zdarma,
LCD TV, CD a DVD, telefonem, minibarem, trezorem, 24 hodinová pokojová
služba.

Constance Ephelia
MAHÉ

HHHHH



POPiS: elegantní vily resortu Labriz. Resort splní nejvyšší očekávání a je
opravdovým zážitkem obzvláště pro hosty, kteří touží po klidu a velkoleposti.
Ostrov je vzdálený 20 km cca 15 min helikoptérou z Mahé nebo 45 minut
rychlolodí.
VYBAVENÍ: 7 restaurací, knihovna, malé muzeum ostrova Silhouette, obchod
se suvenýry, 3 bary a bazén.
PLáž: písečné pláže s masivními balvany.
ZáBAVA A SPORT: příležitostné animace, fitness, nemotorizované vodní
sporty, potápěčské centrum, tenisový kurt, spa s nabídkou masáží, posilovna,
tenis. 
STRAVOVáNÍ: polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou bufetu
nebo servírovaná s výběrem z menu.
VYBAVENÍ POKOjů: 111 vil 5 typů nabízí minibar, telefon, venkovní sprchu,
WiFi, TV s plochou obrazovkou, DVD, trezor, rychlovarnou konvici, kou-
pelnu/WC, vysoušeč vlasů, klimatizaci.
Vilky s vlastním bazénem na vyžádání za příplatek.

Hilton Labriz Resort & Spa 
SILHOUETTE

HHHHH

POPiS: malý příjemný hotel s 12 pokoji v tradičnám kreolském stylu leží u
krásné pláže Grande Anse v udržované zahradě nedaleko nákupních mož-
ností.
VYBAVENÍ: restaurace, bar, bazén, knihovna, wi-fi připojení k internetu ve
společných prostorách hotelu. 
PLáž: bělostná písečná pláž s lehátky přímo u hotelu; plážové ručníky za
vratný depozit.
STRAVOVáNÍ: servírovaná snídaně, za příplatek večeře výběrem z menu. 
VYBAVENÍ POKOjů: terasa s výhledem do zahrady, koupelna se sprchou,
WC, vysoušeč vlasů, klimatizace, stropní ventilátor, trezor, minibar, rychlo-
varná konvice.

Le Relax Beach Resort
PRASLIN

HHH
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POPiS: velmi příjemný hotelový resort se 77 pokoji postavenými okolo stře-
dového bazénu se nachází na pláži Cote d’Or na severu ostrova a je obklo-
pen krásnou tropickou zahradou. 
VYBAVENÍ: 2 restaurace, 2 bary, bazén, společenská místnost s TV, obchod. 
PLáž: písčitá pláž přímo u hotelu.
ZáBAVA A SPORT: tenisový kurt, centrum vodních sportů za poplatek, ani-
mační programy, kasino.
STRAVOVáNÍ: snídaně, za příplatek polopenze.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, klimatizace, TV s filmovým hotelovým
kanálem, telefon, vysoušeč vlasů, minibar, příslušenství k přípravě kávy a čaje,
balkon.

Berjaya Praslin Beach
PRASLIN
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POPiS: menší hotel se 32 pokoji postavenými v kreolském stylu je situován
na západním pobřeží ostrova na jeho nejhezčí pláži Grand Anse a je obklo-
pen krásnou tropickou zahradou. Od letiště je vzdálen pouhé 2 km. 
VYBAVENÍ: restaurace, bar, bazén.
PLáž: písčitá pláž přímo u hotelu.
ZáBAVA A SPORT: půjčovna vybavení ke šnorchlování, denní transfery na
pláž Cote d’Or zdarma (dopoledne tam, večer zpět).
STRAVOVáNÍ: snídaně, za příplatek polopenze.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, stropní ventilátor, telefon, trezor, 
kávovar, balkón nebo terasa s výhledem do zahrady a na pláž.
Možnost ubytování 2 dospělých se 2 dětmi.

Indian Ocean Lodge
PRASLIN
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POPiS: komfortní boutique hotel leží přímo na jedné z nejatraktivněších pláží
Praslinu – Anse Kerlan na severozápadě ostrova. Hotel nabízí ubytování ve 26
apartmá obklopených tropickou zahradou a pyšní se výhledem na ostrovy
Cousin, Cousine, Mahé a Silhouette.  
VYBAVENÍ: restaurace, bar, bazén s lehátky a slunečníky, WIFI připojení
v celém hotelu zdarma, turistické stezky začínající hned u hotelu, dětský kou-
tek, za poplatek lázeňské centrum, prádelna. 
PLáž: bílá písečná pláž u hotelu.
ZáBAVA A SPORT: za poplatek: půjčovna horských kol, 18-ti jamkové golfové
hřiště v blízkosti hotelu, vodní sporty (potápění, rybaření, plachtění). 
STRAVOVáNÍ: typické seychelské snídaně, za příplatek večeře. 
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC a bidetem, klimatizace, stropní ventilá-
tory, trezor, plochá TV a DVD, telefon, vysoušeč vlasů, WIFI internet, příslu-
šenství k přípravě kávy a čaje, balkon nebo terasa, minibar (za poplatek,
vybaven podle přání hostů). Maximálně 3 osoby na pokoji. 

Castello Beach Hotel 
PRASLIN
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POPiS: luxusní resort s 18-ti jamkovým golfovým hřištěm leží na severozá-
padě ostrova a má přístup na dvě krásné pláže Anse Georgette a Anse Ker-
lan. Hotel je postaven s maximálním využitím přírodních materiálů.
VYBAVENÍ: 3 restaurace, 4 bary, kaskádovitý bazén, knihovna, 2 obchody,
kadeřnictví za poplatek.
PLáž: 2 písčité pláže přímo u hotelu.
ZáBAVA A SPORT: zdarma: fitness, windsurfing, šnorchlování, šlapadla,
plachtění, kajaky, katamarány, sauna, jacuzzi, tenis, whirlpool, za poplatek:
potápěčské centrum PADI, lekce wind-surfingu, rybářské výlety, masáže,
lázně, půjčovna kol, golf. 
STRAVOVáNÍ: snídaně, za příplatek polopenze. 
VYBAVENÍ POKOjů: v základní nabídce pokoje mini suite (52 m2):
koupelna s WC, klimatizace, SAT TV, video, hi-fi přehrávač, telefon se záz-
namníkem, minibar, trezor, kávovar, terasa s výhledem na lagunu. Za pří-
platek pokoje senior suite (115 m2): navíc jacuzzi, obývací hala.

Constance Lemuria Resort
PRASLIN

HHHHH
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POPiS: oblíbený malý resort, sestávající z pouhých čtyř prostorných bun-
galovů umístěných v krásné tropické zahradě, cca 200 m od pláže.
VYBAVENÍ: k dispozici kuchař, který na objednávku připraví jídlo (stravování v
bungalovu), poblíž hotelu 3 obchody, restaurace a bary.
PLáž: písčitá pláž cca 200 m od hotelu.
ZáBAVA A SPORT: půjčovna kol, možnost objednání výletů, potápění,
šnorchlování, rybaření.
STRAVOVáNÍ: bez stravy, za příplatek snídaně. 
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, obývací pokoj a ložnice, ventilátor
(klimatizace za příplatek), plně vybavená kuchyně s lednicí, mikrovlnnou
troubou, elektrickým sporákem a grilem, kávovar, žehlička, veranda. Možnost
zapůjčení dětské postýlky.

Fleur de Lys 
LA DIGUE

HHH

POPiS: nejznámější hotel ostrova nabízející největší rozsah služeb se skládá z
69 pokojů umístěných v hlavní budově a dále v oddělených chatkách na zá-
padním pobřeží ostrova u pláže Anse Réunion s výhledem na ostrov Praslin.
Přírodní rezervace L’Union je několik minut chůze.
VYBAVENÍ: 2 restaurace, 2 bary, snack bar, bazén, obchody, trezor, internet,
stolní hry, směnárna, prádelna.
PLáž: písčitá pláž s výskytem korálů přímo u hotelu.
ZáBAVA A SPORT: zdarma: výlety škunerem za šnorchlováním, 2x týdně
plavba při západu slunce, výlet do farmy L’Union Estate, za poplatek:
potápěčské centrum PADI, potřeby k šnorchlování, půjčovna kol.
STRAVOVáNÍ: snídaně, za příplatek polopenze.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, klimatizace, TV, minibar, telefon, rádio,
fén, kávovar. Chatky: navíc terasa, blíže k pláži (za příplatek). Dětská přistýlka
na vyžádání.

La Digue Island Lodge
LA DIGUE
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POPiS: malý hotel s příjemnou rodinnou atmosférou, složený z 18 bun-
galovů umístěných na skalnatém svahu s krásným výhledem na zátoku
Anse Patate, se nachází cca 100 m od pláže na severním cípu ostrova.
VYBAVENÍ: restaurace, bar.
PLáž: písčitá pláž s typickými žulovými balvany cca 100 m od hotelu.
ZáBAVA A SPORT: půjčovna kol a vybavení ke šnorchlování.
STRAVOVáNÍ: snídaně, za příplatek polopenze. 
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, klimatizace, stropní ventilátor, led-
nička, telefon, terasa s výhledem na moře. Možnost ubytování 2 dospělých
se 2 dětmi v pokojích superior (na vyžádání za příplatek).

Patatran Village  
LA DIGUE
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AFRIKA / MAURITIUS

VSTuPNÍ fORMALiTY: vstupní povolení se uděluje při příletu na letišti zdarma. Je zakázán jaký-
koliv dovoz potravin či ovoce. 
OčKOVáNÍ A LÉKAŘ: není vyžadováno žádné speciální očkování. 
jAZYK: úředním jazykem je angličtina a francouzština, většina obyvatel hovoří anglicky a kreolsky. 
čASOVý POSuN: + 3 hodiny vůči středoevropskému času.
NáPOjE A STRAVA: pobyt je se snídaní, polopenzí či s programem All Inclusive. Orientační cena
nápojů v hotelech střední kategorie - nealko cca 50,- Kč, pivo cca 70,- Kč, láhev vína 0,7 cca 400,-
Kč. Většina hotelů je izolovaná a turisté využívají spíše hotelových služeb. Vodu z vodovodní sítě
nedoporučujeme pít. 
MĚNA: místní měnou je mauritijská rupie. 1 Rs je zhruba 0,6 Kč. 
ELEKTRiCKÉ NAPĚTÍ: 220 V, zásuvky jsou anglického typu. 
SPORTOVNÍ AKTiViTY: většina hotelů nabízí zdarma veškeré nemotorizované vodní sporty, k dis-
pozici bývají kajaky, šlapadla, windsurfing, katamarány a plachetničky. K dispozici tenisové kurty,
výlet lodí s proskleným dnem a další sportovní aktivity. 

POTáPĚNÍ: orientační cena ponoru se pohybuje od 40,- EUR do 90,- EUR za jeden ponor včetně
zapůjčení potápěčské výstroje. 
GOLf: na ostrově je 15 golfových hřišť - 2 profesionální golfová hřiště jsou na východě v Belle
Mare.Velmi kvalitní 18-ti jamkové hřiště je na jihozápadě ostrova u hotelu Beachcomber Pa ra dis,
orientační cena green fee je 20,- EUR pro hotelové hosty, 130,- EUR pro hosty z jiných resortů. 
NáKuPY: nejoblíbenějšími suvenýry z Mauritia jsou levný značkový textil, modely lodí či místní
čaj. 
VýLETY A PRůVODCE: pobyty na Mauritiu jsou individuální, asistence je zajištěna anglicky a ně-
mecky hovořícími místními delegáty a široká nabídka fakultativních výletů či projížďky lodí. 
PRONá jEM AuTOMOBiLu: orientační cena pronájmu auta je cca 2.000,- Kč na den a více. Mi-
nimální věk řidiče je 23 let, nutný mezinárodní řidičský průkaz a garance platební kartou.

MAURITIUS - nádherný ostrov rozprostírající se v Indickém oceánu 800 km východně
od ostrova Madagaskar. Tento původem vulkanický ostrov je 58 km dlouhý a 47 km ši-
roký. Na tomto ostrově s tropickým podnebím a teplotou moře až 27 stupňů Celsia žije
více než jeden milión obyvatel, vnitrozemí ostrova je hornaté s vyhaslými sopečnými
krátery. Na pobřeží najdete překrásné romantické pláže s bílým pískem, blankytně mo-
drými lagunami a teplým mořem. Rozmanité korálové útesy Vás přímo vybízejí k potá-
pění či šnorchlování, jež patří k nezapomenutelným zážitkům. 

Důležité informace

MAURITIUS
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MAURITIUS MAURITIUS & SEYCHELY RÉUNION & MAURITIUS

ODLET Z PRAHY

PŘÍLET NA RÉuNiON
Přílet, transfer do letoviska St. Gilles. Ubytování, in-
formační schůzka se zástup cem partnerské CK.
Odpoled ne volno na koupání. Nocleh.

RÉuNiON
Snídaně. Volno. Doporučujeme pronájem automo -
bi lu. Horská oblast Cilaos vybízí k pěším trekům do
horských údo lí. Při návštěvě vul kanické kaldery Sa-
lazie spatříte údolí, která se táhnou 10 km.

RÉuNiON - MAuRiTiuS
Snídaně. Transfer na letiště a od let na ostrov Mau-
ritius, trans fer do ho telu. Volno. Večeře a nocleh.

MAuRiTiuS
Pobyt s polopenzí nebo All Inclusive na Mau ritiu,
který na bízí ideál ní podmínky ke kou pání na jem-
ných písči tých plážích. Mož nost využití širo ké na-
bídky fakul ta tivních výletů po ostrově i lodních
výletů do okolí.

ODLET DO PRAHY
Snídaně. Transfer na letiště, odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY

10 dní / 7 nocí EXO–471

39.990,– Kčod

12 dní / 10 nocí EXO–457

79.490,– Kčod

13 dní / 10 noci EXO–474

84.490,– Kčod

ODLET Z PRAHY
Odlet z letiště Praha - Ruzyně. Odbavení 2 hodiny
před odletem. 

PŘÍLET NA MAuRiTiuS
Přílet na Mauritius. Transfer z letiště do hotelu, uby-
tování, volno. Pobyt se snídaní, polopenzí či s All In-
clusive dle zvoleného hotelu.

POBYT NA MAuRiTiu 
Mauritius nabízí ideální podmínky k do vo lené pro
rodiny s dětmi. Nacházejí se zde pouze jemné pís-
čité pláže. Ho te ly nabízejí většinu vodních sportů
zdar ma. Během pobytu nezapomeňte navštívit
hlavní město Port Louis, kde si prohlédnete místní
tržiště, pevnost Fort Adelaide, místní divadlo či horu
Sin gal Hill. Doporu ču jeme vy půjčit si osobní auto či
džíp a poznat vnitrozemí tohoto nád her  ného os-
trova - jezdí se vlevo.

ODLET DO PRAHY
Snídaně. Volno na koupání, opalování, sport. Trans-
fer na letiště a odlet do Prahy. 

PŘÍLET DO PRAHY
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ODLET Z PRAHY

PŘÍLET NA MAuRiTiuS
Přílet na Mauritius. transfer do hotelu. Ubyto vá ní.

POBYT NA MAuRiTiu
Pobyt na Mauritiu s polopenzí.  V hote lových recep-
cích je možné zakoupit některý z široké nabídky fa-
kultativ ních výletů po ostrově či si pronaj mout
automobil. Jezdí se vlevo a je nutný meziná rodní ři-
dičský prů kaz.

MAuRiTiuS - SEYCHELY
Snídaně. Transfer na letiště a odlet na Sey chelské
os trovy. Přílet na Seychely, transfer mikrobusem do
vybraného hotelu. Volno na koupání a opalování.

POBYT NA SEYCHELSKýCH OSTROVECH
Snídaně. Individuální volno. Doporuču je me vy užít
nabídku fakul tativních vý le tů po ostrově Mahé či
lodní výlet na neda leké ostro vy Praslin či La Digue.
Možnost pro nájmu auto mobilu a indi vi duální poz -
ná vání ostrova. Sey chely na bízí ideální podmínky pro
šnorchlování a poznávání podmořského světa.

ODLET DO PRAHY
Snídaně. Transfer na letiště a odlet do Prahy. Přílet
do Prahy.

program EXO 471
leteckou přepravu Praha - Mauritius - Praha
7x ubytování se snídaní, polopenzí nebo All Inclusive 
program EXO 457
leteckou přepravu Praha - Mauritius - Seychely - Praha
5x ubytování s polopenzí na ostrově Mauritius
5x ubytování se snídaní na Seychelských ostrovech
program EXO 474
leteckou přepravu Praha - Réunion - Mauritius - Praha
5x ubytování s polopenzí na ostrově Mauritius
5x ubytování se snídaní na Réunionu  
Všehny programy
transfery letiště - hotel - letiště
asistenci místní CK

Cena obsahuje

místní taxy na Réunionu (cca 1,- Euro/den)
fakultativní výlety 

Cena neobsahuje

























Fakultativní výlety

PORT LOuiS
Hlavní město Port Louis a botanická
zahrada Pamplemousses včetně oběda

CENA 2.300,- Kč/DOSP., 1.100,-/DÍTĚ

CHAMAREL
Curepipe, Grand Bassin, Plaine 
Champagne a Chamarel včetně oběda

CENA 2.200,- Kč/DOSP., 1.000,-/DÍTĚ

CROCODiLE PARK
Bois Chéri, Crocodile Park a Saint Aubin 
včetně oběda 
CENA 2.700,- Kč/DOSP., 1.400,-/DÍTĚ

iLLE AuX CERfS
Výlet lodí na ostrov Ille Aux Cerfs 
CENA 1.000,- Kč/DOSP., 500,- Kč/DÍTĚ
pro turisty, kteří jsou ubytováni na východ-
ním pobřeží, ostatní turisté + 400,- Kč

PO DNĚ
Procházka po mořském dnu s vodotěsnou
přilbou

CENA 1.800,- Kč



POPiS: příjemný městský hotel s 18 pokoji se nachází v centru Grand Bay na
severním pobřeží ostrova a díky své poloze bude vyhledávaný především mi-
lovníky nočního života a procházek po městě.
VYBAVENÍ: restaurace, bar, turistické centrum. 
PLáž: městská písčitá pláž, oddělena od hotelu pobřežní komunikací, lehátka
zdarma. 
ZáBAVA A SPORT: stolní hry. Za poplatek půjčovna aut. Vedle hotelu další re-
staurace a obchůdky.
STRAVOVáNÍ: pobyt se snídaní. Kontinentální snídaně.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, klimatizace, TV, telefon, trezor, minibar,
rychlovarná konvice, balkón nebo terasa.

Ti Fleur Solei
SEVERNÍ POBřEŽÍ

HH

POPiS: zrekonstruovaný, příjemný hotel s 41 pokoji v dvoupatrové budově
kolem bazénu se nachází na severozápadním pobřeží ostrova, na okraji
Pointe Aux Piments.
VYBAVENÍ: restaurace, bar u bazénu, bazén, televizní koutek, turistické
centrum, centrum vodních sportů, potápěčské centrum. 
PLáž: písčitá pláž s lehátky a slunečníky zdarma u hotelu. 
ZáBAVA A SPORT: centrum vodních sportů - zdarma k dispozici šlapadla,
kajaky, windsurfing, potřeby k šnorchlování, výlet lodí s proskleným dnem,
biliár, stolní hry. Za poplatek služby potápěčského centra přímo v hotelu,
půjčovna kol a aut. Vedle hotelu další restaurace a obchůdky.
STRAVOVáNÍ: pobyt s polopenzí, za příplatek možnost stravování 
All Inclusive.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, klimatizace, TV, telefon, trezor, balkón
nebo terasa.

Villas Mon Plaisir
SEVEROZáPADNÍ POBřEŽÍ
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POPiS: oblíbený hotel na východním pobřeží ostrova Mauritius tvořený bun-
galovy leží v udržované tropické zahradě.
VYBAVENÍ: restaurace, bar, 2 bazény, 2 masážní kabiny. Obchůdek se suve-
nýry. 
PLáž: nádherná pláž Belle Mare oddělena od hotelu pobřežní komunikací,
lehátka a slunečníky na pláži zdarma, plážový servis – nápoje a sendviče
(11:00-15:00 hod.).
ZáBAVA A SPORT: 2x týdně večerní animační programy, lekce vaření za pop-
latek, šipky, stolní tenis, plážový volejbal, loď s proskleným dnem, šnorchlo-
vání,  za poplatek motorové vodní sporty, rybaření, potápění, kite-surfing,
půjčovna jízdních kol.
STRAVOVáNÍ: plná penze s nápoji – snídaně formou bufetu, obědy a večeře
formou bufetu nebo výběrem z menu, odpolední čaj a káva se sušenkami,
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (11:00 – 23:00 hod.).
VYBAVENÍ POKOjů: balkon nebo terasa s výhledem do zahrady, klimatizace,
koupelna se sprchou,  WC, vysoušeč vlasů,  telefon, TV, minibar, trezor, rych-
lovarná konvice.

Emeraude Beach
VÝCHODNÍ POBřEŽÍ

HHH

POPiS: příjemný klidný hotel se 169 pokoji se nachází jen 10 minut chůze
od střediska Grand Baie s množstvím restaurací, barů a obchodů všeho
druhu; vzdálenost 20 minut jízdy od hlavního města Port Louis.
VYBAVENÍ: restaurace, bar, bazén, fitness, sauna, půj čovna automobilů, in-
ternet na recepci, lázeňské centrum.
PLáž: privátní hotelová písčitá pláž.
ZáBAVA A SPORT: zdarma k dispozici tenisový kurt, volejbal, centrum vod-
ních sportů (zdarma vodní lyžování, kajaky, kánoe, windsurfing, vodní šla-
padla); golfové hřiště se nachází 15 minut jízdy od hotelu (za poplatek);
potápěčské centrum; kasino (vzdálenost 45 minut jízdy od hotelu); hotel
pořádá zábavní večery pro hotelové hosty (show, koncerty, kabaret). 
STRAVOVáNÍ: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu; možnost stra-
vování a la carte v hotelové restauraci. Za příplatek All Inclusive, který za-
hrnuje snídaně a večeře formou bufetu, obědy snack nebo a la carte,
nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje místní výroby.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, fén, klimatizace, TV, telefon, rádio, tre-
zor, balkón nebo terasa, možné ubytování 3 osob na pokoji.

Merville by Lux
SEVEROZáPADNÍ POBřEŽÍ
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POPiS: moderní hotel nabízí ubytování v 214 pokojích situovaných  ve dvou
až třípatrových budovách postavených v rozlehlé zahradě  na břehu klidné
mělké laguny.
VYBAVENÍ: 2 restaurace, 2 bary, 4 bazény lázeňské centrum, miniklub, ju-
nior-klub, centrum krásy, nákupní galerie, konferenční místnost. 
PLáž: dlouhá přírodní písečná pláž s bílým pískem vyzývajícím k dlouhým
procházkám a s pozvolným vstupem do moře přímo u hotelu.
ZáBAVA A SPORT: fitness centrum, tenis, stolní tenis, za poplatek horská
kola, golfové hřiště v sousedství hotelu,  kajak, šlapadla, šnorchlování, vodní
lyže, projížďka lodí s proskleným dnem, příležitostné večerní hudební pro-
dukce a taneční vystoupení, diskotéka.
STRAVOVáNÍ: All Inclusive snídaně, oběd a večeře formou bufetu, oběd a ve-
čeře také  výběrem z menu, občerstvení během dne, nealkoholické a vybrané
alkoholické nápoje 10:00-24:00 hod). 
VYBAVENÍ POKOjů: balkon nebo terasa situovaná směrem k moři, koupelna
se sprchou, WC, fén,  klimatizace, stropní ventilátor, telefon, satelitní TV,  tre-
zor, minibar, rychlovarná konvice.

Tamassa by Lux
JIŽNÍ POBřEŽÍ

HHHH

POPiS: luxusní resort s vysokou kvalitou služeb se nachází 28 km jižně od
letiště. Hotel má celkem 154 pokojů typu Superior, Premium Deluxe a
Suite.
VYBAVENÍ: 3 restaurace, 2 bary, nákupní galerie, business centrum, kon-
ferenční prostory, salón krásy.
PLáž: písečná,přímo u hotelu.
ZáBAVA A SPORT: bazén s dětským brouzdalištěm, posilovna, tradiční
masáže, bowling, kasino, půjčovna kol, stolní tenis, kulečník, dětské hříště.
STRAVOVáNÍ: All Inclusive. 
VYBAVENÍ POKOjů: klimatizace, koupelna s WC, TV se satelitním příjmem,
telefon, Wi-Fi, trezor, minibar za poplatek.
V základní ceně zájezdu je ubytování typu Superior. Ubytování ve vyšší kat-
egorii za příplatek. Maximálně 3 osoby na pokoji typu.

Heritage Awali
JIŽNÍ POBřEŽÍ
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POPiS: oblíbený hotelový komplex s 284 pokoji se nachází 
v severozápadním cípu ostrova Mauritius, nedaleko Grand Baie; vzdálenost
75 km od letiště a 25 km od hlavního města Port Louis.
VYBAVENÍ: 2 restaurace, 2 bary, velký bazén, dětský klub, rozsáhlá tropická
zahrada, turistické centrum.
PLáž: s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
ZáBAVA S SPORT: 3 tenisové kurty, volejbal, stolní tenis, centrum vodních
sportů (zdarma vodní lyžování, windsurfing, plachtění, kajaky, šlapadla, výlety
lodí se skleněným dnem, šnorchlování), zdarma sportovní aktivity (tenis,
stolní tenis, volejbal), disko, zábavní večerní programy pro hotelové hosty.
STRAVOVáNÍ: pobyt s polopenzí, snídaně formou bufetu a večeře výběrem z
menu nebo formou bufetu. Za příplatek je možný pobyt s All Inclusive, který
zahrnuje snídaně, obědy a večeře, občerstvení během dne, nealkoholické a
alkoholické nápoje místní výroby 10.00-24.00 hodin. 
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, fén, klimatizace, telefon, rádio, minibar,
trezor, kávovar, balkón nebo terasa. Ve standardním pokoji lze ubytovat ma-
ximálně 2 dospělé osoby a dítě do 4 let. Ubytování rodin s dětmi lze zajistit
za příplatek v pokojích vyšší kategorie (superior nebo rodinný).

Beachcomber Canonnier
SEVEROZáPADNÍ POBřEŽÍ
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POPiS: butikový hotel v mauritijském stylu, na severním pobřeží ostrova, na
břehu mělké laguny chráněné korálovým útesem, s unikátním výhledem na
severní souostroví. Zajímavostí je, že hotel vlastní  dva přilehlé ostrůvky u
pobřeží, kde si můžete vychutnat večeři z rybích specialit a na dalším se
oddat symfonií hmatů profesionálních masérů. 
VYBAVENÍ: 5 restaurací, 3  bary, gril restaurace na ostrůvku,  3 bazény, lá-
zeňské centrum, konferenční sál, mini-klub pro děti 3-12 let, masážní altá-
nek na ostrůvku Crusoe 
PLáž: členitá písečná pláž s pozvolným vstupem do moře přímo u hotelu.
ZáBAVA A SPORT: příležitostná hudební a folklorní vystoupení, 1x týdně
v areálu hotelu trh se suvenýry, za poplatek lekce vaření mauritijské ku-
chyně, plavba s rybáři při východu slunce, lekce kreolštiny; zdarma k dispo-
zici tenisový kurt, volejbal, stolní tenis, fitness, centrum vodních sportů
(šnorchlování,  kajaky, kánoe, windsurfing, vodní šlapadla); za poplatek po-
tápěčské centrum a půjčovna jízdních kol. 
STRAVOVáNÍ: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu; možnost stra-
vování a la carte v hotelové restauraci. Za příplatek All Inclusive, který za-
hrnuje snídaně a večeře formou bufetu, obědy snack nebo a la carte,
odpolední káva a zákusek, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
11:00-23:30 hod.
VYBAVENÍ POKOjů: balkon nebo terasa, koupelna se sprchou, WC, fén, kli-
matizace, stropní ventilátor, TV, telefon, trezor, připojení k internetu, mini
bar, rychlovarná konvice, ubytování v pokojích vyšší kategorie či rodinných
pokojích za příplatek na vyžádání.

Zilwa 
SEVERNÍ POBřEŽÍ
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POPiS: jediný luxusní All Inclusive resort na ostrově se 327 pokoji se nachází
na východním pobřeží ostrova 10 minut jízdy od letiště. 
VYBAVENÍ: 4 restaurace, 2 bary, 2 bazény, masáže, rozlehlá zahrada, ka-
várna, turistické centrum, obchůdky, dětský klub, konferenční místnost, půj-
čovna jízdních kol a automobilů, přípojka k WI-FI a business centrum (za
poplatek). 
PLáž: členité pobřeží s plážemi chráněnými korálovým útesem nebo přírodní
pláže u otevřeného oceánu přímo u hotelu.
ZáBAVA A SPORT: centrum vodních sportů (zdarma windsurfing, šlapadla,
kajaky, potřeby k šnorchlování, vodní lyžování, projížďka lodí se skleněným
dnem), sportovní aktivity - tenis, 9-ti jamkové golfové hřiště v areálu hotelu,
půjčovna horských kol (zdarma stolní tenis, plážový volejbal, fitness centrum),
potápěčské centrum, hotel organizuje zábavné večery pro hotelové hosty. 
STRAVOVáNÍ: All Inclusive - snídaně, oběd a večeře formou bufetu; možnost
stravování a la carte v hotelové restauraci, občerstvení během dne, nealkoho-
lické a alkoholické nápoje místní výroby 10.00-01.00.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, fén, nastavitelná klimatizace, TV, mini-
bar, trezor, rádio, balkón nebo terasa s výhledem do rozlehlé zahrady; max. 3
osoby na pokoji.

Beachcomber Shandrani
JIHOVÝCHODNÍ POBřEŽÍ
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POPiS: luxusní, zrekonstruovaný dvoupatrový resort s 256 pokoji se na-
chází na východním pobřeží ostrova. 
VYBAVENÍ: několik restaurací a barů, 2 bazény, masáže, rozmanitá za-
hrada, kavárna, turistické centrum, obchůdky, dětský klub, půjčovna jízd-
ních kol a automobilů. 
PLáž: 2 km dlouhá překrásná pláž Beauport s jemným bílým pískem přímo
u hotelu.
ZáBAVA A SPORT: centrum vodních sportů (zdarma windsurfing, šlapadla,
kajaky, potřeby ke šnorchlování, vodní lyžování, projížďka lodí se skleněným
dnem), sportovní aktivity - tenis, minigolf (zdarma stolní tenis, petanque,
plážový volejbal, squash), potápěčské centrum, 2 profesionální golfová
hřiště s 18 jamkami a cvičnou loukou (green fee na tomto nejlepším golfo-
vém hřišti na Mauritiu pro hotelové hosty zdarma!), hotel organizuje zá-
bavné večery pro hotelové hosty. 
STRAVOVáNÍ: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu; možnost stra-
vování a la carte v hotelové restauraci, za příplatek All Inclusive.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, fén, nastavitelná klimatizace, TV, mini-
bar, trezor, rádio, balkón nebo terasa s výhledem do rozlehlé zahrady; ma-
ximálně 3 osoby na pokoji.

Constance Belle Mare Plage 
Golf Resort
VÝCHODNÍ POBřEŽÍ
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POPiS: příjemný elegantní hotel se 258 pokoji v koloniálním stylu, po ne-
dávné  rekonstrukci, na západním pobřeží ostrova Mauritius leží v rozlehlé
tropické zahradě v bezprostředním sousedství sesterského hotelu La Piro-
gue.
VYBAVENÍ: 4 restaurace, 4 bary, 2 bazény, dětský klub, konferenční místnost,
butiky, lázeňské centrum. 
PLáž: 500 metrů dlouhá pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu. 
ZáBAVA S SPORT: zdarma  windsurfing, plachtění, kajaky, šlapadla, výlety lodí
se skleněným dnem, šnorchlování, tenis, stolní tenis, volejbal, jóga,  za popla-
tek půjčovna jízdních kol, potápění, rybolov na otevřeném moři, jízda na koni,
vodní lyžování. Večerní animace pro dospělé (živá hudba, folklorní vystou-
pení).
STRAVOVáNÍ: polopenze, snídaně a večeře formou bufetu nebo za příplatek
All Inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, celodenní občerstvení,
nealko a alkoholické nápoje místní výroby 
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, fén, klimatizace, TV, telefon, rádio, mini-
bar, trezor, kávovar, balkón nebo terasa s výhledem na moře, wi-fi za popla-
tek

Sugar Beach
ZáPADNÍ POBřEŽÍ
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POPiS: oblíbený, zrekonstruovaný hotel s 248 pokoji v mauritijském stylu,
rozmístěnými v bungalovech v palmovém háji na západním pobřeží os-
trova.
VYBAVENÍ: členitý bazén, 2 restaurace, kavárna, 4 bary, kasíno, miniklub
pro děti 4-12 let, konferenční místnost, vysoušeč vlasů,  obchůdky se suve-
nýry, připojení k internetu.
PLáž: písečná 500 metrů dlouhá pláž s bělostným pískem chráněna korá-
lovou bariérou.
ZáBAVA A SPORT: večerní animační programy, taneční vystoupení, bezmo-
torové vodní sporty na pláži, šnorchlování,  výlet lodí s proskleným dnem, 6
tenisových kurtů, minigolf, stolní tenis, deskové hry, za poplatek potápění,
rybolov na otevřeném moři, jízda na koni, vodní lyže.
STRAVOVáNÍ: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, za příplatek
All Inclusive - snídaně, oběd a večeře, nealkohollické a alkoholické nápoje
místní výroby 10:00-24:00, minibar. 
VYBAVENÍ POKOjů: terasa se zahradním nábytkem, klimatizace, koupelna,
WC, minibar, satelitní TV, telefon, kávovar.

La Pirogue
ZáPADNÍ POBřEŽÍ
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POPiS: unikátní koncept vil sousedících se dvěmi  sesterskými resorty Heri-
tage Le Telfair 5* a Heritage Awali 4* leží v přírodní rezervaci Bel Ombre na
jihu ostrova Mauritius. 
VYBAVENÍ: součástí areálu je 18-ti a 9-ti jamkové golfové hřiště, 12 restau-
rací, 8 barů, 2 lázeňská centra, plážový klub, dětský klub, 5 bazénů.
PLáž: 1 kilometr dlouhá písečná pláž u hotelů Le Telfair i Awali s lehátky,
slunečníky, sociálním zařízením, restaurací a barem přístupna pro hosty
ubytované v Heritage villas.
Konzumace v restauraci a na baru za popaltek.
ZáBAVA A SPORT: neomezené green fee na golfových hřištích v areálu.
Windsurfing, šlapadla, kajaky, plavba lodí s proskleným dnem, šnorchlování,
jóga, tai chi, stolní tenis, lukostřelba, tenis, šipky, fitnes centrum. Za popla-
tek: potápění, vodní lyže, kitesurfing, rybolov na otevřeném moři, horská
kola, osobní trenér, lekce tenisu, kitesurfingu, jízda na koni, jízda na čtyřkol-
kách, naučné procházky přírodní rezervací.
STRAVOVáNÍ: ubytování bez stravy;  za příplatek snídaně
VYBAVENÍ POKOjů: dvou, tří a čtyřložnicové vily jsou vybaveny halou, zaří-
zenou kuchyní, jídelnou, klimatizovanými ložnicemi (bez možnosti přistýlky,
stropním ventilátorem, obývací částí s TV, trezorem, venkovní terasou s vý-
hledem do zeleně, grilem, bazénem. Hosté mají k dispozici elektrovozík,
denní úklid vily, wi-fi. Za poplatek služby komorníka, prádelna, služby ku-
chaře, stravování v restauracích hotelu.

Heritage Villas
SEVERNÍ POBřEŽÍ
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POPiS: zcela renovovaný hotel se 149 pokoji v nízkopodlažních budovách
rozmístěných v udržované tropické zahradě na jihozápadě ostrova pod ma-
jestátnou horou Le Morne. 
VYBAVENÍ: 4 restaurace, 3 bary, 4 bazény, lázeňské centrum, wi-fi za popla-
tek v celém hotelu, nákupní galerie, konferenční místnost, miniklub, junior-
klub, kadeřník, meditační centrum.
PLáž: jedna z nejpěknějších písečných pláží ostrova přímo u hotelu.
ZáBAVA A SPORT: bezmotorové vodní sporty, vodní lyžování, tenis, stolní
tenis, plážový volejbal, za poplatek motorové vodní sporty, potápění.
STRAVOVáNÍ: polopenze, snídaně a večeře formou bufetu nebo výběrem
z menu, za příplatek možnost All Inclusive
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna, WC, balkon nebo terasa směrem k moři, tele-
fon, TV, klimatizace, stropní ventilátor, minibar, rychlovarná konvice. 

Lux Le Morne Resort
JIHOZáPADNÍ POBřEŽÍ

HHHHH

POPiS: nově zrekonstruovaný hotel na nejkrásnější pláži ostrova  nabízí
ubytování ve 333 suitech a vilkách rozesetých v bujné tropické zahradě na
břehu klidné laguny.  
Letiště je vzdáleno 70 km a hlavní město Port Louis 20 km.
VYBAVENÍ: 6 restaurací, 2 bary, bazén, lázeňské centrum, miniklub, cen-
trum krásy, nákupní galerie, konferenční místnost, tenisová akademie, po-
tápěčské centrum.
PLáž: dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem do moře přímo u hotelu.
ZáBAVA A SPORT: 6 tenisových kurtů, plážový volejbal, stolní tenis, půj-
čovna jízdních kol, fitness centrum, kajak, šlapadla, šnorchlování, vodní lyže,
projížďka lodí s proskleným dnem, příležitostné večerní hudební produkce
a taneční vystoupení.
STRAVOVáNÍ: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, možnost stra-
vování v a´la carte hotelových restauracích
VYBAVENÍ POKOjů juNiOR SuiTE: balkon nebo terasa s výhledem do za-
hrady nebo na bazén, koupelna s vanou a sprchou, WC, fén, nastavitelná
klimatizace, stropní ventilátor, telefon, satelitní TV, přípojka k internetu, mi-
nibar, trezor, rychlovarná konvice.

Na vyžádání možno zpracovat cenovou nabídku na ubytování ve vilách
s vlastním bazénem.

Beachcomber Trou Aux Biches
ZáPADNÍ POBřEŽÍ
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POPiS: luxusní dvoupatrový hotelový komplex s 246 pokoji a největší lagu-
nou na ostrově nabízí maximální možné pohodlí pro luxusní a ničím neruše-
nou dovolenou; vzdálenost 70 km od letiště a 45 km od hlavního města Port
Louis.
VYBAVENÍ: 4 restaurace, 5 barů, velký bazén, fitness centrum, sauna, dětský
koutek s hlídáním dětí, turistické centrum, půjčovna horských kol a automo-
bilů, obchůdky se suvenýry.
PLáž: dlouhé pláže s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
ZáBAVA A SPORT: sportovní aktivity (zdarma tenis, volejbal, spinning, aero-
bik), centrum vodních sportů (zdarma vodní lyžování, kajaky, šlapadla, wind-
surfing, potřeby ke šnorchlování, projížďka na lodi s proskleným dnem),
potápění, velmi kvalitní 18-ti jamkové golfové hřiště (par 72), hotel pořádá zá-
bavné programy pro hotelové hosty.
STRAVOVáNÍ: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu; možnost stravo-
vání a la carte v hotelové restauraci.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, fén, nastavitelná klimatizace, TV, rádio,
telefon, minibar, trezor, kávovar, balkón nebo terasa s výhledem na moře
(ubytování v Junior Suites a Villách až s 3 ložnicemi za příplatek); možné uby-
tování 3 osob na pokoji.

Beachcomber Paradise Golf Resort
JIHOZáPADNÍ POBřEŽÍ
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POPiS: luxusní resort na  východě ostrova s jedinečnou kompozicí a archi-
tekturou, jehož součástí jsou i sousední ostrovy  Ile aux Cerfs s 18-ti jamko-
vým golfovým hřištěm, centrem vodních sportů, restauracemi, bary a
plážemi a Ilot Mangénie s restaurací, barem a plážemi, které jsou s hotelo-
vým resortem spojeny privátními loděmi.
VYBAVENÍ: 6 restaurací, 4 bary, bazény, lázeňské centrum, kadeřnictví,
konferenční místnost, fitness centrum, běžecké stezky, miniklub pro děti 4-
11 let, klub pro juniory 12-17 let, nákupní galerie.
PLáž: několik písečných pláží v areálu hotelu.
ZáBAVA A SPORT:18-ti jamkové golfové hřiště (pro hotelové hosty Green
fee zdarma), tenis, bezmotorové vodní sporty,  šnorchlování, za poplatek
potápění, rybolov na otevřeném moři, motorové vodní sporty, vodní lyže.
STRAVOVáNÍ: polopenze, snídaně a večeře formou bufetu nebo výběrem
z menu.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna, WC, klimatizace, balkon nebo terasa smě-
rem k moři, stropní ventilátor, bezpečnostní schránka na pokoji, minibar,
TV.

Shangri-La’s Le Touessrok
VÝCHODNÍ POBřEŽÍ
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AFRIKA / RÉUNION

RÉUNION

RÉUNION

10 dní / 7 nocí EXO–480

68.990,– Kčod

ODLET Z PRAHY

PŘÍLET NA RÉuNiON
Přílet, transfer do letoviska St. Gilles. Ubytování, in-
formační schůzka se zástup cem partnerské CK.
Odpoled ne volno na koupání. Nocleh.

RÉuNiON
Snídaně. Volno. Doporučujeme pronájem automo -
bi lu. Horská oblast Cilaos vybízí k pěším trekům do
horských údo lí. Při návštěvě vul kanické kaldery Sa-
lazie spatříte údolí, která se táhnou 10 km.

ODLET DO PRAHY
Snídaně. Transfer na letiště, odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY

1

2

9

10

8 3 -

leteckou přepravu Praha – Réunion a zpět
letištní taxy 
transfer letiště - hotel - letiště 
7x nocleh se snídaní ve zvoleném hotelu 
asistenci partnerské CK

Cena obsahuje

fakultativní výlety 
cestovní pojištění
příplatky za případné prodloužení pobytu

Cena neobsahuje



















POPiS: příjemný rodinný hotel se 30 pokoji leží v tropické zahradě ve ves-
ničce Saline-les-Bains.
VYBAVENÍ: bazén s lehátky a slunečníky, vířivka, restaurace, bar, konferenční
místnost.
PLáž: písečná pláž Planch Alize s lehátky a slunečníky cca 300 metrů od ho-
telu.
ZáBAVA A SPORT: vodní sporty na pláži: šnorchlování,  kanoe, windsurfing,
za poplatek potápění, vyjížďky lodí na otevřené moře, kulečník, knihovna.
STRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu, za příplatek polopenze.
VYBAVENÍ POKOjů: balkon nebo terasa s výhledem na bazén nebo do za-
hrady, koupelna s WC, klimatizace, telefon, minibar, trezor, TV.

Hotel Swallibo
SALINE-LES-BAINS 

HHH

POPiS: oblíbený hotel s 42 pokoji se nachází nedaleko letoviska Saint Gilles
přímo u pláže Boucan Canot.
VYBAVENÍ: 2 restaurace s místními specialitami, 2 bary, bazén s terasou a
lehátky, konferenční místnosti.
PLáž: bílá písečná pláž vzdálená 200 m od hotelu.
ZáBAVA A SPORT: sportovní aktivity v okolí hotelu za poplatek - centrum
vodních sportů, potápění, golf, sur fing, windsurfing, půjčovna kol. Večer k
poslechu hraje místní hudební skupina.
STRAVOVáNÍ: kontinentální snídaně, večeře za příplatek.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, klimatizace, TV, telefon, minibar, tre-
zor, fén, balkón či terasa. Maximálně 3 osoby na pokoji.

Hotel Boucan Canot
BOUCAN CANOT

HHHH
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POPiS: luxusní hotel na jižním pobřeží ostrova Réunion vybudovaný nad ko-
rálovou pláží Grand Anse v tropické zahradě. Hotel je ideálním výchozím
bodem pro poznávání krás divokého jihu ostrova.
VYBAVENÍ: 2 bazény - jeden vyhřívaný , dětský bazén, bezdrátový internet,
konferenční místnost, lázeňské centrum, 2 restaurace - jedna s výhledem na
oceán, bar.
PLáž: písečná korálová pláž u hotelu.
ZáBAVA A SPORT: fitness centrum, biliár, badminton, stolní tenis, aqua aero-
bik, lekce tai-chi, kurzy potápění, kurzy vaření, vodní sporty na pláži. 
STRAVOVáNÍ: snídaně formou bufetu, za příplatek polopenze.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, klimatizace, TV, mini-bar, trezor, bezdrá-
tový internet.

The Palm & Spa
GRAND ANSE

HHHH

POPiS: architektonicky velice zajímavě řešený hotel se 60 pokoji ve dvou až
třípodlažních budovách ležících podél 650 metrů dlouhého bazénu. Areál
obklopuje udržovaná zahrada. 
VYBAVENÍ: restaurace, bar, konferenční místnost, bazén, masáže, parní
lázeň, turistické centrum, půjčovna automobilů.
PLáž: jedna z nejlepších pláží na Réunionu Boucan Canot přímo u hotelu.  
ZáBAVA A SPORT: příležitostné večerní programy, fitness centrum.
STRAVOVáNÍ: snídaně - formou bufetu, možnost 
dokoupení polopenze nebo stravování v a la carte restauraci. 
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, vysoušeč vlasů, klimatizace, stropní
ventilátor, sat. TV, telefon, trezor, minibar. 

Saint Alexis
SAINT GILLES

HHHH



ECONOMY

fuLL SiZE ECONOMY S KLiMATiZACÍ

Cena za den Cena za den 
(na 7 a více dní)

1.600,- 1.550,-

Cena za den Cena za den 
(na 7 a více dní)

1.500,- 1.450,-

CENA PRONÁJMU VOZU ZAHRNUJE:  - neomezené ujeté kilometry, povinné ručení a základní pojištění                   CENA PRONÁJMU VOZU NEZAHRNUJE:  - poplatky za benzín, poplatky za parkování, pojištění osob, zavazadel a léčebných výloh

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRONÁJMU:  Minimální věk řidiče musí být dovršených 23 let. Pro převzetí auta je nutná kreditní embosovaná karta, národní i mezinárodní řidičský průkaz. Vrácení auta na jiném místě je možné za poplatek.  
Pro vozy 4x4 platí minimální doby pronájmu 2 dny. Další podrobnější informace žádejte u Vašeho prodejce.    

iNTERMEDiATE

Cena za den Cena za den 
(na 7 a více dní)

2.100,- 2.000,-

Cena za den Cena za den 
(na 7 a více dní)

2.500,- 2.400,-

ECONOMY fuLL SiZE 

iNTERMEDiATE MiNiVAN 7 OSOB

Cena za den Cena za den
(na 7 a více dní)

1.600,- 1.500,-

Cena za den Cena za den 
(na 7 a více dní)

2.600,- 2.500,-

Cena za den Cena za den (na
7 a více dní)

1.500,- 1.400,-

Cena za den Cena za den 
(na 7 a více dní)

3.400,- 3.200,-

CENA PRONÁJMU VOZU ZAHRNUJE:  - neomezené ujeté kilometry, povinné ručení a základní pojištění                   CENA PRONÁJMU VOZU NEZAHRNUJE:  - poplatky za benzín, poplatky za parkování, pojištění osob, zavazadel a léčebných výloh

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRONÁJMU:  Minimální věk řidiče musí být dovršených 21 let. Pro převzetí auta je nutná kreditní embosovaná karta, národní i mezinárodní řidičský průkaz. Vrácení auta na jiném místě je možné za poplatek.  
Pro vozy 4x4 platí minimální doby pronájmu 2 dny. Další podrobnější informace žádejte u Vašeho prodejce.    

PRONÁJEM AUT - RÉUNION

PRONÁJEM AUT - MAURITIUS

Naše klienty si dovolujeme upozornit zvláště
na golfová hřiště:

SHANDRANI GOLF – 9 jamek: hosté ubytovaní v hotelu Beach-
comber Shandrani mají na tomto hřišti green fee ZDARMA.

THE LEGENDS – 18 jamek: hosté ubytovaní v hotelu Belle Mare
Plage mají na tomto hřišti green fee ZDARMA.

THE LINKS – 18 jamek: hosté ubytovaní v hotelu Belle Mare Plage
mají na tomto hřišti green fee ZDARMA.

ILE AUX CERF GOLF – 18 jamek: hosté ubytovaní v hotelu  Le
Touessrok mají green fee ZDARMA, povinný poplatek za vozík 45,-
EURO, hosté ubytovaní v hotelu La Pirogue  mají green fee
za zvýhodněnou cenu 55,- EURO.

PARADIS GOLF – 18 jamek: hosté ubytovaní v hotelech řetězce
Beachcomer (Paradis, Trou Aux Biches,  Canonnier a Shandrani) mají
green fee za zvýhodněnou cenu za 20,- EURO.

TAMARINA GOLF – 18 jamek: hosté ubytovaní v hotelu La
Pirogue,  mají green fee za zvýhodněnou cenu 55,- EURO.

GOLF
na Mauritiu



Exotická svatba
na Mauritiu

Cena balíčku zahrnuje:
- právní poplatky na Mauritiu
- asistenci místní partnerské CK k legalizaci svatby
- odvoz svatebčanů vozidlem s řidičem do hlavního města

Port Louis den před svatbou k vyřízení formalit u notáře
- poslání dokumentů do ČR běžnou poštou

Doklady nutné k legalizaci svatby na Mauritiu - musí být ověřené 
u notáře a oficiálně přeložené do angličtiny nebo francouzštiny

- rodné listy obou svatebčanů
- 3 stránky z pasů s osobními údaji svatebčanů
- v případě rozvodu potvrzené kopie o rozvodu, v případě, 

že některý ze svatebčanů již byl ženatý
- oficiálně potvrzené dokumenty v případě změny jména
- potvrzení o současném zaměstnání
- potvrzení o současném bydlišti
- potvrzení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Přeložené a notářsky ověřené doklady je nutné zaslat na Mauritius nejpozději 
6 týdnů před obřadem.

Upozornění: 
legalizace svatby po návratu trvá minimálně 3 měsíce.

Většina hotelů poskytuje zajímavé slevy pro nevěstu, květiny 
a dle možnosti ubytování v honeymoon pokoji.

Zajištění svatebního obřadu na Mauritiu: od 29.800,- Kč

Pokud si přejete prožít svůj velký den společně se svými přáteli, 
manželství uzavřít v kruhu svých nejbližších a přátel, pak Vám nabízíme
prožití „Medových týdnů“ na tomto rajském ostrově.
Hotely vyšší kategorie poskytují zajímavé slevy a programy 
pro novomanžele. 

Pro uznání výhod je nutno předložit na recepci hotelu kopii
oddacího listu přeloženou do angličtiny nebo francouzštiny.

Cestu je nutno uskutečnit nejpozději 6 měsíců po uzavření sňatku.

Pro všechny, kteří si přejí strávit výročí svatby 5, 10, 15, 20, 25, …. 
na tomto nádherném ostrově připravily vybrané hotely cenově 
zvýhodněné ubytování pro oslavence a drobné dárky. 

Pro uznání výhod je nutno předložit na recepci hotelu kopii
oddacího listu přeloženou do angličtiny nebo francouzštiny. 

Cestu je nutno uskutečnit  v rozmezí +/- 3 měsíce od uzavření sňatku

svatba líbánky výročí

GOLF
na Mauritiu

* *



AFRIKA / RODRIGUES

RODRIGUES

RODRIGUES

10 dní / 7 nocí EXO–480

68.990,– Kčod

Výborné možnosti k pěším túrám po ostrově, při
kterých můžete poznávat zdejší velmi prostý život
obyvatel. Doporučujeme k přepravě použít i míst-
ních autobusů se kterými můžete cestovat po
celém ostrově. Místní cestovní kanceláře nabízejí
okružní jízdy po ostrově či lodní výlety na nedaleký
ostrov Ile aux Cocos.

RODRiGuES – MAuRiTiuS   – PRAHA 
Snídaně. Transfer na letiště a odlet zpět přes Mau-
ritius do Prahy.

PRAHA 
Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.

ODLET Z PRAHY
Odlet z letiště Praha - Ruzyně. Odbavení 2 hodiny
před odletem. Odlet na Rodrigues přes Mauritius. 

PŘÍLET NA RODRiGuES
Přílet na ostrov Rodrigues, transfer do hotelu,
ubytování. Volno na koupání a opalování. Večeře a
nocleh. 

RODRiGuES 
Pobyt s polopenzí na ostrově, který je 18 km
dlouhý a maximálně 8 km široky. Volno na kou-
pání, potápění či individuální poznávání krás os-
trova s rozmanitými planinami. Potápění je zde
největší atrakcí, vzhledem k velmi silným spodním
proudům je však vhodné pouze pro zdatné potá-
pěče. Potápění je třeba rezervovat předem! 
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8 3 -

leteckou přepravu Praha – Mauritius – Rodrigues a zpět
letištní taxy 
transfer letiště - hotel - letiště na Rodriguesi
7x nocleh s polopenzí ve zvoleném hotelu 
asistenci partnerské CK

Cena obsahuje

fakultativní výlety 
cestovní pojištění
příplatky za případné prodloužení pobytu

Poznámka
Pobyt na ostrově Rodrigues  lze kombinovat
s pobytem na ostrově Mauritius.

Cena neobsahuje



















POPiS: romantický hotel s 15 pokoji na západním pobřeží ostrova Rodrigues,
u výběžku Ally na břehu Indického oceánu, 30 minut jízdy od mezinárodního
letiště a 20 minut od hlavního města Port Mathurin s nákupními možnostmi. 
VYBAVENÍ: bazén, restaurace, bar, lázeňské centrum, bezdrátový internet za
poplatek v areálu hotelu, půjčovna automobilů, prádelna.
PLáž: písečná pláž přímo u hotelu, lehátka na pláži zdarma
ZáBAVA A SPORT: vycházky za krásami ostrova; za poplatek potápění, kite-
surfing, rybolov na otevřeném moři, 
STRAVOVáNÍ: formou  polopenze – snídaně formou bufetu, večeře á la carte
VYBAVENÍ POKOjů: terasa s výhledem na moře, koupelna s WC a sprchou,
venkovní vana, šatna, klimatizace, TV, telefon, minibar, trezor.

Tekoma Boutique Hotel
RODRIGUES

HHHH

POPiS: kvalitní hotel na severovýchodním pobřeží ostrova s 54 pokoji se
rozprostírá ve stálezeleném svahu nad oceánem. 
VYBAVENÍ: bazén, dětský bazén, miniklub pro děti 3-11 let, 3 restaurace, 2
bary, obchůdek se suvenýry, business centrum s přípojkou k internetu, lá-
zeňské centrum. 
PLáž: několik malých přírodních pláží v blízkosti hotelu, hlavní písečná pláž
500 metrů od hotelu.
ZáBAVA A SPORT: příležitostné večerní animační programy pro dospělé,
živá hudba, taneční vystoupení,  petanque, plážový volejbal, fitness cen-
trum, tenis, aqua-aerobik, bezmotorové vodní sporty na pláži (kanoe, šla-
padla), za poplatek - potápění, rybolov na otevřeném moři, šnorchlování,
jízdní kola, minigolf.
STRAVOVáNÍ: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře formou bufetu
nebo servírovaná, za příplatek plná penze.
VYBAVENÍ POKOjů: balkon nebo terasa se zahradním nábytkem a výhle-
dem na moře nebo do zahrady, ložnice, obývací pokoj se sofa, koupelna se
sprchou a WC, satelitní TV, klimatizace, minibar, kuchyňka s mikrovlnnou
troubou a kávovarem, telefon, trezor. 

Pointe Venus Hotel & Spa
RODRIGUES

HHHH
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AFRIKA / MAYOTTE

MAYOTTE

MAYOTTE

10 dní / 7 nocí EXO–485

71.490,– Kčod

fémů“. Pestrobarevný podmořský svět láká milov-
níky potápění.V Mayottské laguně,která se roz-
prostírá na více než 1.000 km2 se pravidelně
prohánějí mořské želvy, delfíni, kanici a mečouni.
Dalším z potápěčských zážitků je ponor v mořské
laguně s tajemným podvodním světem uprostřed
ostrova. Do paměti se nepochybně zapíší pito-
reskní vesničky a přátelské domorodé obyvatel-
stvo. 

MAYOTTE – RÉuNiON - PRAHA 
Snídaně. Transfer na letiště a odlet zpět přes Réu-
nion a Paříž do Prahy.

PRAHA 
Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.

ODLET Z PRAHY
Odlet z letiště Praha - Ruzyně. Odbavení 2 hodiny
před odletem. Odlet na Mayotte přes Paříž a Réu-
nion. 

PŘÍLET NA MAYOTTE
Přílet na panenský ostrov Mayotte, transfer do
hotelu, ubytování. Volno na koupání a opalování.
Večeře a nocleh. 

MAYOTTE 
Pobyt s polopenzí. Ostrov Mayotte je stále roman-
tickým rájem pro milovníky nedotčené přírody,
celková plocha ostrova je 376 km2. Horská úbočí
vulkanického původu jsou prosycena vůní exotic-
kých koření (skořice, hřebíčku, vanilky a Ylang
Ylang). Mayotte v překladu znamená „ostrov par-
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leteckou přepravu Praha – Paříž – 
Réunion – Mayotte a zpět
letištní taxy 
transfer letiště - hotel - letiště na Mayotte
7x nocleh s polopenzí ve zvoleném hotelu 
asistenci partnerské CK

Cena obsahuje

fakultativní výlety 
cestovní pojištění
příplatky za případné prodloužení pobytu

Poznámka
Pobyt na ostrově Mayotte  lze kombinovat
s pobytem na ostrově Réunion.

Cena neobsahuje
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POPiS: skromný hotel s 18 bungalovy se rozprostírá na 18 ha v jižní části os-
trova Mayotte.
VYBAVENÍ: restaurace, bar, bujná tropická zahrada, půjčovna automobilů.
PLáž: písčitá osamocená pláž A’Gouja přímo u hotelu, kde rostou i vzácné
stromy – exotické baobaby.
ZáBAVA A SPORT: potápěčské centrum, stolní tenis, petanque, centrum
vodních sportů (zdarma k dispozici potřeby k šnorchlování, za poplatek vodní
lyžování, plachtění, rybaření). 
STRAVOVáNÍ: polopenze – snídaně a večeře formou bufetu; možnost
stravování a la carte v hotelové restauraci.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, klimatizace, terasa s lehátky; maximálně
3 osoby na pokoji.

Le Jardin Maoré
MAYOTTE

HHH

POPiS: oblíbený hotel s velice kvalitními službami a vyhlášenou kuchyní se
skládá ze 30 pokojů vybudovaných ve stráni s bujnou tropickou vegetací
nad jihovýchodním zálivem ostrova Mayotte, cca 5 km od městečka Ban-
drélé. 
VYBAVENÍ: restaurace, bar, bazén, vířivka, obchůdek se suvenýry.
PLáž: písečná pláž z černého lávového písku u hotelu
ZáBAVA A SPORT: kajak, šlapadla, šnorchlování, za poplatek potápění, vy-
jížďky lodí na moře, rybolov. 
STRAVOVáNÍ: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře servírovaná.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, klimatizce, balkon/terasa s výhledem
na moře, TV, telefon, přípojka k internetu, trezor, lednice.

Hotel Sakouli
BANDRÉLÉ

HHH



AFRIKA / MADAGASKAR

MADAGASKAR - tento romantický ostrov díky své odleh losti a relativní izolovanosti
stále uniká pozornosti masové turistiky a zachovává si auten tický ráz a jedinečnost pa-
nenské přírody. Během pobytu můžete brouzdat v blankytně modrém moři, pozorovat
majestátné baobaby a vzácné druhy lemurů, přivonět k vůni Ilang či jen tak lenošit na
pláži.

MADAGASKAR

MADAGASKAR|

10 dní / 7 nocí EXO–492

61.490,– Kčod

POBYT u MOŘE 
Pobyt u moře. Volno na koupání, opalování,
vodní sporty či šnorchlování s pozorováním ko-
rálů. Doporučujeme využít nabídky lodních vý-
letů za poznáváním nezměrných přírodních krás
Madagaskaru. 

ODLET DO PRAHY 
Snídaně. Transfer na letiště, odlet vnitrostátní
linkou do Antananarivo a vyčkání na návazný let
přes Paříž do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY

ODLET Z PRAHY
Odlet z letiště Václava Havla v Praze s přestu-
pem v Paříži. Přílet na Madagaskar do hlavního
města Antananarivo, přivítání na letišti a transfer
do hotelu. Ubytování, nocleh.

ANTANANARiVO
Snídaně, transfer na letiště a odlet vnitrostátní
linkou do Nosy Be - romantického ostrova u se-
verozápadního pobřeží Madagaskaru, Anjajavy
nebo na ostrov Sainte Marie - opravdová pří-
rodní rezervace s primitivním lesem, rozmani-
tými druhy rostlin, mořskými mělčinami se
spoustou pestrobarevných ryb a hlavně s mož-
ností pozorovat velryby od června do září. Uví-
tání na letišti a transfer mikrobusem do hotelu
dle výběru. Pobyt ve zvoleném hotelu. Nocleh. 
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leteckou přepravu Praha – Paříž – Antananarivo a zpět
letištní taxy 
transfer letiště - hotel - letiště
1x nocleh se snídaní ve 4* hotelu v Antananarivu
vnitrostátní letenku Antananarivo - Nosy Be 
nebo Anjajavy nebo Sainte Marie - Antananarivo
7x nocleh ve vybraném hotelu s polopenzí 
nebo All Inclusive
asistenci partnerské cestovní kanceláře

Cena obsahuje

vstupní vízum
fakultativní výlety 
cestovní pojištění
příplatky za případné prodloužení pobytu

Cena neobsahuje























VSTuPNÍ fORMALiTY: občané ČR i SR potřebují pro vstup na Madagaskar vízum, které lze ob-
držet na hranici při vstupu do země za 35 EURO. Pas musí být platný minimálně 6 měsíců po
ukončení pobytu.
OčKOVáNÍ A LÉKAŘ: pro vstup do země není vyžádováno žádné speciální očkování. Doporučuje
se očkování proti žluté zimnici, břišnímu tyfu, žloutence typu A a B. Malárie se na pobřeží vysky-
tuje celoročně. V privátních lékařských zařízeních je poskytována lékařská péče.
jAZYK: oficiálními jazyky jsou malgaština a francouzština. Většina obyvatel hovoří francouzsky, an-
glicky minimálně.
čASOVý POSuN: časový posun proti středoevropskému času +2 hodiny
NáPOjE A STRAVA: Madagaskar má vlastní výrobu nealkoholických i alkoholických nápojů, něk-
teré mezinárodní značky se vyrábí licenčně. Dovozové pivo je k dispozici pouze v některých
hotelích vyšší kategorie a barech. Hotely Tana Plaza a France in Tana mají vlastní pivovary. Omezte
konzumaci čerstvých ovocných šťáv, neboť ty mohou být ředěny vodou z vodovodního řádu. Ob-
dobná je i situace u ledu.  Za ochutnání stojí madagaskarské víno. Madagaskar má typická jídla
jako Ravitot (maniokové listy plněné vepřovým masem) nebo Romazava. 
ELEKTRiCKÉ NAPĚTÍ: standardně je v zemi napětí 220 V, zásuvky evropského typu. Výjimečně
může být napětí pouze 110 V.

MĚNA: paralelně jsou v současné době v oběhu stará měna Madagaskarský frank – 1000 MFG =
cca 1,50 Kč a nová měna Madagaskarský ariary – 100 MGA = cca 1,- Kč. Nejvýhodnější zahraniční
měnou jsou EURO, která lze bez problémů směnit. K platbám v některých hotelech vyšší kategorie
a výběrům z bankomatů lze použít embosované platební karty.
SPORTOVNÍ AKTiViTY: v sezóně červenec-září je oblíbené pozorování velryb. Sportoviště jako
tenisové kurty, hřiště, motorové vodní sporty nejsou běžnou součástí hotelů.
POTáPĚNÍ: u blízkých korálových útesů lze pozorovat bohatý podmořský život. Cena ponoru cca
50,- EURO.
PRůVODCE: pobyty na Madagaskaru jsou individuální.  
PRONá jEM AuTOMOBiLu: automobily lze na Madagaskaru pronajmout ve většině případů
pouze s řidičem, cena od 45,- EURO/den. Motocykly lze pronajímat běžně, cena se řídí podle ob-
jemu válců a pohybuje se od 45,- EURO/den. Je nutno mít řidičské oprávnění na motocykly.

Důležité informace
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POPiS: oblíbený hotel se nachází přímo u pláže v Nosy Be, 15 km od letiště. v
hotelu najdete 17 pokojů s výhledem do zahrady, 18 pokojů s výhledem na
moře, 6 Suites.
VYBAVENÍ: 2 restaurace, 4 bary, velký bazén, obchod se suvenýry, turistické
centrum, centrum vodních sportů, masáže, hlídání dětí, konferenční míst-
nost.
PLáž: písčitá přírodní pláž.  
ZáBAVA A SPORT: centrum vodních sportů - za poplatek potápění, rybaření,
organizování lodních vyjížděk. Dále k dispozici kulečník, turistické centrum.
STRAVOVáNÍ: pobyt s polopenzí, snídaně formou bufetu, večeře výběrem z
menu.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, ventilátor (klimatizace za příplatek 10,-
Euro/den), TV, minibar, trezor, balkón nebo terasa s výhledem do zahrady, vý-
hled na moře za příplatek. Max. 3 osoby na pokoji.

Hotel Vanilla
NOSY BE

HHH

POPiS: komfortní hotel s 21 pokoji ležící na soukromém ostrově Tsaraban-
jina 60 km severozápadně od Madagaskaru splňuje před stavy o romantické
dovolené s potápěním a šnorchlováním.
VYBAVENÍ: restaurace, bar, knihovna, obchůdek se suvenýry, na recepci
trezor, přípojka k internetu  a bezdrátový internet
PLáž: tři pláže s bělostným pískem ležící na severu, jihu a západě ostrova o
délce 570 metrů. 
ZáBAVA A SPORT: tenis, plachtění, volejbal, petanque, za poplatek potá-
pění, sportovní rybaření, masáže, vodní lyže.
STRAVOVáNÍ: All Inclusive - snídaně formou bufetu, servírovaný oběd a ve-
čeře a´la carte, nalkoholické a alkoholické nápoje místní výroby a vybrané
dovozové nápoje během dne.
VYBAVENÍ POKOjů: terasa se zahradním nábytkem a výhledem na moře,
stropní ventilátor, koupelna se sprchou, WC.

Constance Lodge Tsarabanjina
TSARABANJINA

HHHHH
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POPiS: luxusní hotel skládající se z 25 bungalovů leží na okraji stejnoj-
menné rybářské osady u mosambického kanálu. Jedinečnost tohoto kom-
plexu podtrhuje fakt, že je zde přístup pouze soukromými hotelovými
letadly z mezinárodního letiště. Od okolního rušného světa je hotel oddě-
len pralesem s několika stezkami.
Ekologická přírodní rezervace o rozloze 450 hektarů na jejímž území hotel
leží je domovem 1800 druhů rostlin, převážně endemických a léčivých. Pra-
les je domovem i mnoha druhů živočichů včetně známého lemura Sifaka,
je rájem ptáků a chameleónů. Podmořský svět je  plný pestrobarevných ko-
rálových ryb. Tsingy - nejznámější turistická atrakce na Madagaskaru tvo-
řená milióny let starými korály je na protější straně zálivu.
VYBAVENÍ: resort se skládá z několika vilek s palmovými střechami a hlavní
budovy, kde naleznete restauraci, bar, společenskou místnost se satelitní
TV, plavecký bazén, obchůdky se suvenýry, připojení k internetu prostřední-
cím WIFI je možné v okolí hlavní budovy.
PLáž: 2 hotelové pláže s jemným bílým pískem
ZáBAVA A SPORT: příležitostné večerní programy, zdarma: šnorchlování,
kánoe, kajaky, katamarány, petanque, plážový volejbal, badminton, billiard,
stolní tenis, windsurfing, výlety do okolí.  Za poplatek: půjčovna horských
kol, vodní lyže, plavání s delfíny, rybaření, muškaření, lodní výlety,  
STRAVOVáNÍ: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběrem
z menu. Za příplatek možnost obědů.
VYBAVENÍ POKOjů: dvoupatrová vila z palisandrového dřeva a střechou
z palmového listí. V přízemí se nachází jídelna, ložnice, odpočinkový kout,
koupelna s WC. V patře pak pracovna, která může sloužit jako ložnice pro
děti. Klimatizace, kávovar, minibar, terasa s výhledem na moře.

Anjajavy Hotel
ANJAJAVY 

HHHHH
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POPiS: hotel tvořen bungalovy z přírodních materiálů rozmístěnými v tro-
pické zahradě nebo na pilířích nad lagunou nedaleko letiště.
VYBAVENÍ: restaurace,  bar,  půjčovna jízdních kol a motocyklů. 
PLáž: písečná pláž přímo u hotelu.
ZáBAVA A SPORT: volejbal, stolní tenis, potápění , lodní výlety, v červenci –
září pozorování velryb.
STRAVOVáNÍ: ubytování s polopenzí, servírovaná snídaně, večeře výběr
z menu, převážně malgašská kuchyně, plody moře, rybí speciality a též mezi-
národní kuchyně.
VYBAVENÍ POKOjů:
Bungalovy nad lagunou:  terasa s výhledem na moře, moskytiéra, společné
WC a sprcha na pevnině.
Zahradní bungalovy:  koupelna se sprchou, WC,  terasa, moskytiéra, stropní
ventilátor. 

Lakana
SV. MARIE

HH

POPiS: komfortní stylový hotel tvořený 20 bungalovy postavenými z přírod-
ních materiálů - kámen a dřevo v palmovém háji. 
VYBAVENÍ: restaurace, bar, obchůdek se suvenýry, směnárna, bazén, půj-
čovna jízdních kol, čtyřkolek.
PLáž: písečná pláž s lehátky u hotelu.
ZáBAVA A SPORT: šnorchlování, kajak, za poplatek vodní lyžování, pro-
jížďka tradiční lodí Pirogue.
STRAVOVáNÍ: ubytování s polopenzí, servírovaná snídaně, večeře výběr
z menu.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna, WC, stropní ventilátor nebo klimatizace,
moskytiéra, bezpečnostní schránka, terasa s výhledem na moře.

Princesse Bora Lodge
SV. MARIE

HHHH



AFRIKA / KEŇA

KEŇA - tato úžasná  země leží na východním pobřeží rovníkové Afriky. Krajina je tvořená
vysokými horami střídajícími se s jezery, savanou, lesy a pláněmi. Keňské pobřeží je tvo-
řeno bílými plážemi s jemným bílým pískem a je omýváno teplými vlnami průzračného,
blankytně modrého Indického oceánu. Můžete zde strávit odpočinkovou dovolenou s
koupáním v teplém oceánu, kde díky korálovému útesu, který se táhne podél pobřeží
Keni, lze při šnorchlování obdivovat krásy  podmořského života. Když už se vydáte do
Keni, není možné vynechat výpravnou safari. Pozorování divoké zvěře v její domovině je
zážitek na celý život, který ve Vás probudí lásku k africké přírodě a bude Vás nutit se
sem vracet. 

KEŇA

KEŇA

9 dní / 7 nocí EXO–380

34.990,– Kčod

necelých 500 m od pobřeží, takže během odlivu
je možné dojít pěšky až k útesu a pozorovat bo-
hatý podmořský život (boty do vody nutné). Do-
poručujeme safari a fakultativní vý le ty. Lze
navštívit Mombasu a její staroby lé centrum, dále
jsou velmi oblíbené výlety na ostrov Wasini s po-
zorováním delfínů, rybaření a další výlety. 

ODLET DO PRAHY
Snídaně. Transfer na letiště v Mombase a odlet
do Prahy. Přílet do Prahy.

ODLET Z PRAHY

PŘÍLET DO MOMBASY
Přílet do Mombasy. Uvítání a transfer mikrobu-
sem do hotelu dle výbě ru. Pobyt se snídaní, polo-
penzí, plnou penzí či s programem All Inclusive.
Nocleh.

POBYT u MOŘE 
Pobyt u moře se snídaní, polopenzí, plnou penzí
či s programem All Inclusive. Volno na koupání,
opalování, vodní sporty či šnorchlování s pozoro-
váním korálů, které se v hojném počtu vyskytují 

1

2

98 3 -

leteckou přepravu Praha - Mombasa - Praha
letištní taxy 
transfer letiště - hotel - letiště
7x nocleh ve vybraném hotelu se snídaní, polopenzí,
plnou penzí či s All Inclusive
asistenci partnerské CK v anglickém jazyce

Cena obsahuje

vstupní vízum lze zakoupit po příletu 
do Mombasy za 50,- USD
fakultativní výlety a safari

Cena neobsahuje















VSTuPNÍ fORMALiTY: vstupní vízum k zakoupení po příletu do Mombasy za poplatek 50,- USD.
Cestovní pas musí být platný ještě 6 měsíců po návratu z dovolené a musí v něm být 2 volné
stránky. 
OčKOVáNÍ: doporučená je prevence proti malárii, očkování proti žluté zimnici, břišnímu tyfu, te-
tanu a hepatitidě A, B. 
jAZYK: úředním jazykem je svahilština a angličtina, v hotelech se domluvíte i německy. 
čASOVý POSuN: + 2 hodiny oproti středoevropskému času. 
ELEKTRiCKÉ NAPĚTÍ: 220 - 240 V, zásuvky jsou anglického typu s třemi kolíky. Doporučujeme re-
dukci zásuvek s sebou. 
MĚNA: místní měnou je keňský šilink (Ksh), 1,- USD je cca 80 Ksh. Většina hotelů přijímá platby
embosovanými platebními kartami. Turistické šeky jsou přijímány ve velmi omezené míře. 
NáKuPY: oblíbenými suvenýry jsou dřevořezby, figurky, klobouky, oblečení na safari. V hotelo-
vých obchodech a moderních nákupních centrech jsou pevné ceny, jinak se všude jinde smlouvá. 
SPORTOVNÍ AKTiViTY: oblíbené jsou především nemotorizované vodní sporty, přesný popis na-
bízených aktivit najdete v popisu jednotlivých hotelů. 

POTáPĚNÍ: pobřeží Keni je ideálním místem k šnorchlování i po tá pění s přístroji. Orientační cena
ponoru je 35,- až 40,- Euro.  
ODLiV A PŘÍLiV: během odlivu mohou být výrazně omezeny možnosti koupání, především u ho-
telů na severním pobřeží. Doporučujeme boty do vody. 
GOLf: golfové hřiště Nyali Golf Club s 18 jamkami se nachází severně od Mombasy. Velmi kvalitní,
golfové hřiště mezinárodních kvalit Leisure Golf Club s 18 jamkami najdete jižně od Mombasy u
Diani Beach. 
PRůVODCE: pobyty v Keni jsou individuální, asistence je v anglickém jazyce ze strany partnerské
CK v Keni. Klienti mají také kontakt na pracovníka naší CK, který je připraven být v případě ja-
kýchkoliv potíží nápomocen po telefonu.
PRONá jEM AuTOMOBiLu: orientační cena pronájmu auta je cca 60,- USD. Minimální věk řidiče
je 25 let, nutný mezinárodní řidičský průkaz a garance platební kartou. Jezdí se vlevo.

Důležité informace
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POPiS: hezký, aktivní hotel se 134 pokoji je umístěn přímo na pláži, 18 km od
letiště v Mombase a pouhých 10 km od centra města. 
VYBAVENÍ: 2 restaurace, 3 bary, obchody, 2 sladkovodní bazény a dětský
bazén, jacuzzi, dětský klub, diskotéka, kosmetické a kadeřnické služby, ma-
sáže a lázně za poplatek, konferenční místnost, prádelna za poplatek, hlídání
dětí za poplatek, internetová kavárna. 1,5 km od hotelu se nachází golfové
hřiště Nyali. 
PLáž: písčitá s výskytem korálů (cca 500 m od břehu). Doporučujeme obuv
do vody. Lehátka a slunečníky na pláži zdarma.
ZáBAVA A SPORT: centrum vodních sportů (potápění, rybaření, lodě s pro-
skleným dnem, kajaky, šlapadla, windsurfing), tenisové kurty, plážový volejbal,
kurty na líný tenis, biliár, vodní aerobik, stolní tenis, šipky, večerní animace
(disko, taneční večery, živá hudba, atd.). 
STRAVOVáNÍ: polopenze, za příplatek plná penze nebo All Inclusive - strava
formou bufetu. 
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, klimatizace, telefon, trezor za poplatek,
TV, balkon. Možnost ubytování 2 dospělých se 2 dětmi na pokoji. Výhled na
moře.

Reef Hotel
NYALI, severní pobřeží
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POPiS: velmi příjemný, hezký hotel se 150 pokoji se nachází přímo na pláži,
30 min jízdy od letiště v Mombase ve středisku Bamburi. 
VYBAVENÍ: 3 restaurace a 3 bary, obchod, 2 bazény (1 s jacuzzi a vodotry-
skem) a dětský bazén, konferenční místnost, za poplatek: internet, dětský
klub, kosmetické a kadeřnické služby, masáže a lázně, další restaurace na
pláži. 15 min od hotelu se nachází golfové hřiště.
PLáž: písčitá pláž u hotelu s výskytem korálů (cca 500 m od břehu). Dopo-
ručujeme obuv do vody. Lehátka a slunečníky zdarma. 
ZáBAVA A SPORT: plážový volejbal, biliár, stolní tenis, šipky, televizní míst-
nost, 2 klimatizované kurty na squash, fitness centrum, kajaky, windsurfing,
šlapadla, animační programy (vodní aerobik, disko, taneční večery, živá
hudba, atd.), za poplatek: potápěčské centrum PADI (1 lekce potápění v ba-
zénu zdarma), motorizované vodní sporty a plavby lodí s proskleným
dnem.
STRAVOVáNÍ: All Inclusive – strava formou bufetu. 
All Inclusive zahrnuje: snídaně, obědy a večeře, nealkoholické nápoje, pivo,
víno a alkoholické nápoje místní výroby. Sporty: aerobik a vodní aerobik,
squash, gymnastika, plážový volejbal, nemotorizované vodní sporty.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, klimatizace, telefon, trezor za popla-
tek 150 KSH/den, fén, balkon nebo terasa. Možnost ubytování dvou dětí se
dvěma dospělými na pokoji.

Bamburi Beach Resort
BAMBURI, severní pobřeží
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POPiS: příjemný menší hotelový resort s rodinnou atmosférou se 45 pokoji
vybavenými v typickém swahilském stylu umístěnými ve dvoupatrových bun-
galovech se nachází cca 2 hodiny jízdy od letiště v Mombase a pouhých 5
minut od města Malindi. 
VYBAVENÍ: 2 restaurace, bar, bazén s lehátky, zapůjčení plážových osušek,
obchody, TV SAT v recepci, telefon, internet, směnárna, business centrum,
disko v sousedním hotelu Tropical Village, za poplatek: lázeňské centrum
v sousedním hotelu Dream of Africa (masáže, salon krásy, fitness centrum,
bazény se slanou vodou), prádelna, hlídání dětí.
PLáž: bílá písečná pláž přímo u hotelu, v blízkosti hotelu podmořský národní
park Malindi Marine.
ZáBAVA A SPORT: vodní aerobik, strečink, vodní gymnastika, lukostřelba, plá-
žový volejbal, stolní tenis, za poplatek: turistické centrum s nabídkou výletů,
centrum vodních sportů v sousedním hotelu Sandies Tropical Beach Resort
(potápěčské centrum PADI, windsurfing, katamarány, kánoe, plachtění, ryba-
ření).
STRAVOVáNÍ: All Inclusive (zahrnuje snídaně, obědy a večeře v hlavní restau-
raci, nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje místní výroby, pivo, víno,
snacky během dne, lehátka u bazénu i na pláži, zapůjčení osušek na pláži,
denní cvičení (aerobik, strečink, vodní aerobik), neprofesionální vybavení na
windsurfing, kánoe, plážový volejbal, fotbal, knihovnu, stolní tenis, disko, ani-
mační programy. Ostatní sporty za poplatek. 
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC (sprcha, bidet), fén, individuálně nastavi-
telná klimatizace, stropní ventilátor, moskytiéra, trezor, lednička, balkon nebo
terasa. Maximálně 2 osoby na pokoji základní kategorie. 2 dospělí a 1 dítě
možno v pokoji za příplatek.

Sandies Coconut Village
MALINDI, severní pobřeží
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POPiS: klidný hotelový resort se 109 pokoji vybavenými v typickém lamu
stylu umístěnými ve dvoupatrových bungalovech v krásné tropické zahradě
leží přímo u bílé písečné pláže cca 2 hodiny jízdy od letiště v Mombase a
pouhých 5 minut od města Malindi. 
VYBAVENÍ: 2 restaurace, 3 bary, bazén s lehátky, zapůjčení plážových osu-
šek, obchody, TV SAT v hotelové lounge, telefon, internet, směnárna, busi-
ness centrum, konferenční místnost, disko, za poplatek: lázeňské centrum
v sousedním hotelu Dream of Africa (masáže, salon krásy, fitness centrum,
bazény se slanou vodou), prádelna, hlídání dětí.
PLáž: bílá písečná pláž přímo u hotelu, v blízkosti hotelu podmořský ná-
rodní park Malindi Marine.
ZáBAVA A SPORT: vodní aerobik, plážový fotbal, plážový volejbal, strečink,
vodní gymnastika, lukostřelba, biliár, stolní tenis, za poplatek: turistické
centrum s nabídkou výletů, centrum vodních sportů (potápěčské centrum
PADI, windsurfing, katamarány, kánoe, plachtění, rybaření).
STRAVOVáNÍ: All Inclusive (zahrnuje snídaně, obědy a večeře v hlavní re-
stauraci, nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje místní výroby, pivo,
víno, snacky během dne, lehátka u bazénu i na pláži, zapůjčení osušek na
pláži, denní cvičení (aerobik, strečink, vodní aerobik), neprofesionální vyba-
vení na windsurfing, kánoe, plážový volejbal, fotbal, knihovnu, stolní tenis,
disko, animační programy. Ostatní sporty za poplatek. 
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC (sprcha), fén, individuálně nastavitelná
klimatizace, stropní ventilátor,  telefon, moskytiéra, trezor, lednička, balkon
nebo terasa. Maximálně 3 osoby na pokoji, 2 dospělí a 2 děti na pokoji de-
luxe za příplatek.

Sandies Tropical Beach Resort
MALINDI, severní pobřeží
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POPiS: luxusní, nedávno otevřený, klidný hotelový resort se 70 pokoji umístě-
nými v přízemních budovách postavených v indicko-arabském stylu obklope-
ných nádhernou tropickou zahradou leží 2 hodiny jízdy od letiště v Mombase
a pouhých 5 minut od města Malindi. 
VYBAVENÍ: 2 restaurace, 2 bary, bazén s lehátky, zapůjčení plážových osušek,
obchody, směnárna, business centrum, disko v sousedním hotelu Tropical
Village, za poplatek: lázeňské centrum (masáže, salon krásy, fitness centrum,
bazény se slanou vodou), prádelna, hlídání dětí, lékař na telefon.
PLáž: bílá písečná pláž přímo u hotelu, v blízkosti hotelu podmořský národní
park Malindi Marine.
ZáBAVA A SPORT: vodní aerobik, strečink, vodní gymnastika, lukostřelba, plá-
žový volejbal a fotbal, stolní tenis, knihovna, za poplatek: centrum vodních
sportů v sousedním hotelu Sandies Tropical Beach Resort (potápěčské cen-
trum PADI, windsurfing, katamarány, kánoe, plachtění, rybaření).
STRAVOVáNÍ: All Inclusive (zahrnuje snídaně, obědy a večeře v hlavní restau-
raci, nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje místní výroby, pivo, víno,
snacky během dne, lehátka u bazénu i na pláži, zapůjčení osušek na pláži,
denní cvičení (aerobik, strečink, vodní aerobik), neprofesionální vybavení na
windsurfing, kánoe, plážový volejbal, fotbal, knihovnu, stolní tenis, disko, ani-
mace. Ostatní sporty za poplatek. 
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna (masážní vana, sprcha), oddělené WC s bide-
tem, fén, individuálně nastavitelná klimatizace, stropní ventilátor,  moskytiéra,
elektronický trezor, připojení na internet, SAT TV s plochou obrazovkou,  mi-
nibar, terasa. Maximálně 3 dospělí a 1 dítě na pokoji. 

Diamonds Dream of Africa
MALINDI, severní pobřeží
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POPiS: velmi příjemný nově rekonstruovaný hotel se 119 pokoji se nachází
přímo na pláži. 
VYBAVENÍ: 2 restaurace a 3 bary, obchod, bazén s barem, dětský bazén,
kadeřnické služby za poplatek, sluneční terasa. 1 km od hotelu se nachází
golfové hřiště.
PLáž: písčitá s výskytem korálů (cca 700 m od břehu). 
ZáBAVA A SPORT: zdarma: šnorchlování, potápěčská lekce v bazénu, plá-
žový volejbal, biliár, animační programy; za poplatek: potápěčské centrum.
STRAVOVáNÍ: All Inclusive formou bufetu a zahrnuje: snídaně, obědy a ve-
čeře, nealkoholické nápoje a alko holické nápoje místní výroby (do 23.00
hod), uvede  né sporty zdarma, lehátka a osušky u bazénu, animace. 
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, klimatizace, telefon, trezor za popla-
tek 125 KSH/den, balkon nebo terasa. Výhled na moře za příplatek v „Be-
achfront" pokojích. Možnost ubytování dvou dětí se dvěma dospělými na
pokoji.

Papillon Lagoon Reef Hotel 
DIANI BEACH, jižní pobřeží
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POPiS: velmi příjemný, aktivní hotel s nádhernými bazény s 300 pokoji umís-
těnými v 8 čtyřpatrových budovách se nachází přímo na pláži, 90 min jízdy od
letiště v Mombase ve středisku Diani Beach. 
VYBAVENÍ: 4 restaurace a 5 barů, obchod, konferenční místnost, 2 bazény (1
slaný a 1 sladkovodní s vestavěným barem a s jacuzzi), směnárna, lehátka a
slunečníky zdarma, plážové ručníky zdarma, za poplatek: dětský klub, kosme-
tické a kadeřnické služby, masáže a lázně, internet (20 KSH/min).
PLáž: písčitá pláž u hotelu s výskytem korálů. 
ZáBAVA A SPORT: potápěčské centrum (PADI a SSI potápěčská škola), 2 teni-
sové kurty, 2 kurty na squash, petanque, stolní tenis, šipky, stolní hry, fitness
centrum,  plážový volejbal, biliár, aerobik v bazénu, rybaření a vodní sporty za
poplatek.
STRAVOVáNÍ: polopenze, za příplatek plná penze, nebo All Inclusive (10:00 –
23:00 hod) – strava formou bufetu. 
All Inclusive zahrnuje: snídaně v hlavní restauraci, obědy a večeře formou bu-
fetu (možnost a-la-carte), snacky, odpolední čaj v „Boriti Snack“ baru (10:00 –
17:30 hod), večeře možno čerpat i v Barbeque Grill, nebo v restauraci zamě-
řené na italské speciality, alkoholické nápoje místní výroby a nealkoholické
nápoje (10:00 – 23:00 hod). Sporty: 2 tenisová hřiště, 2 klimatizované kurty
na squash, potápěčská lekce v bazénu, potápění (včetně vybavení), plachtění,
jacuzzi, krytý bazén, masáže, fitness, gymnastika, aerobik vodní pólo, plážový
volejbal, plážový fotbal, stolní tenis, biliár, šipky.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, klimatizace, telefon, trezor za poplatek
175 KSH/den, fén, minibar na vyžádání, balkon nebo terasa. Maximálně 3
osoby na pokoji.

Hotel Southern Palms
DIANI BEACH, jižní pobřeží
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POPiS: dobře udržovaný, živý hotelový areál se 239 pokoji, obklopený nád-
hernou tropickou zahradou a původním zbytkem tropického pralesa, se
nachází přímo u bílé pláže. 
VYBAVENÍ: 4 restaurace, 5 barů, 2 bazény, dětský bazén, slunečníky na
centrální terase,  lehátka, plážové ručníky, směnárna, televizní místnost, ob-
chody, konferenční místnost, za poplatek: internet, prádelna, hlídání dětí,
doktor na telefonu, půjčovna aut, lázeňské centrum, venkovní jacuzzi, ma-
nikůra, pedikůra, kadeřnický salón, hotelový bus do Mombasy a zpět. 
PLáž: bílá písčitá pláž přímo u hotelu.
ZáBAVA A SPORT: divadlo s večerními animačními programy, disko, 3
osvětlené tenisové kurty, stolní tenis, šipky, lukostřelba, vodní aerobik,
stolní hry, za poplatek: windsurfing, kitesurfing, potápěčské centrum, ryba-
ření, lodě s proskleným dnem, šnorchlování, fitness centrum, golf (18ti jam-
kové hřiště Leisure Lodge cca 2 km od hotelu).
STRAVOVáNÍ: All Inclusive.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, moskytiéra, individuálně nastavitelná
klimatizace, telefon s přímou volbou, TV SAT s plochou obrazovkou, led-
nička, elektronický trezor (za poplatek), fén, příslušenství k přípravě kávy a
čaje, balkon nebo terasa. Hotel nabízí bezbariérové ubytování. Maximálně
3 osoby v pokoji, možnost propojených pokojů.  Ubytování 2 dospělých se
2 dětmi možno v pokojích Superior nebo Deluxe (za příplatek).

Hotel Baobab Beach Resort & Spa
DIANI BEACH, jižní pobřeží
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POPiS: rekonstruovaný, luxusní, příjemný hotel, se 158 pokoji, vhodný pro velmi náročné klienty, se
nachází přímo u pláže ve středisku Diani a je obklopen krásným prostředím a nádhernou tropickou
zahradou. Hotel nabízí ubytování různých kategorií, od pokojů v hlavních budovách umístěných v za-
hradě až po privátní vily ležící na korálových útesech nad oceánem.  
VYBAVENÍ: 4 restaurace a 4 bary, konferenční místnost, obchod, bazén se zabudovaným dětským
bazénem, za poplatek: lázeňské centrum s dalším bazénem, kosmetické a kadeřnické služby, inter-
net, prádelna, lékař na telefon, turistické centrum s nabídkou výletů, hlídání dětí. 
PLáž: písčitá pláž přímo u hotelu s výskytem korálových útesů. Doporučujeme obuv do vody.
ZáBAVA A SPORT: zdarma: fitness centrum, gymnastika, 2 osvětlené tenisové kurty, animační pro-
gramy, volejbal, vodní pólo, stolní tenis, lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži; za poplatek: potá-
pěčské centrum (lekce potápění v bazénu zdarma), centrum vodních sportů (katamarány, plachtění,
biliár, škola windsurfingu, šnorchlování, rybaření, surfování, půjčovna lodí s proskleným dnem), 18ti
jamkové golfové hřiště Leisure lodge se nachází 500 m od hotelu. 
STRAVOVáNÍ: polopenze – strava formou bufetu (večeře bufet v kombinaci se servírovaným menu,
hotel pořádá tematické večeře), za příplatek plná penze. Balíček Gourmet Package: možnost čerpání
večeří v a-la-carte restauraci Grillroom namísto bufetových večeří v hlavní hotelové restauraci. Výběr
menu v restauraci Grillroom je pak bez jakýchkoliv omezení, balíček ale nezahrnuje nápoje. 
VYBAVENÍ POKOjů STANDARD, GARDEN ViEW SuPERiOR A SEAfACiNG SuPERiOR (v patrových
pavilonech v zahradě): koupelna s WC a bidetem, klimatizace, TV SAT, telefon, elektronický trezor, vy-
soušeč vlasů, minibar (za poplatek), příslušenství k přípravě kávy a čaje, balkon. Maximálně 3 osoby
na pokoji. Pokoje Standard Garden jsou umístěny v patře. Za příplatek možné pokoje typu Superior,
které jsou umístěny v přízemí, mají větší rozlohu, župany, výhled na moře (může být zastíněn vege-
tací v zahradě), na terase slunečník a lehátka. Maximálně 3 osoby na pokoji.
VYBAVENÍ POKOjů CHui CLASS COTTAGE (bungalovy na útesu nad oceánem): koupelna s WC a bi-
detem, klimatizace, TV SAT, DVD přehrávač, WiFi, telefon, trezor za poplatek, vysoušeč vlasů, župany,
minibar (za poplatek), příslušenství k přípravě kávy a čaje, soukromá zahrada s lehátky a sluneční-
kem, výhled na moře. Max. 2 osoby na pokoji, pro rodiny možno zajistit propojené bungalovy. 
VYBAVENÍ POKOjů SuiTE (přízemní budovy na útesu nad oceánem): koupelna s WC, 2 umyvadly,
jacuzzi a 2 sprchami, vysoušeč vlasů, župany, klimatizace, plochá TV SAT, DVD přehrávač, WiFi připo-
jení, telefon, elektronický trezor, minibar (za poplatek), příslušenství k přípravě kávy a čaje, room se-
rvice 24 hod. Pokoje Suite mají dále soukromou zahradu či patio se slunečníky a lehátky a mají
výhled na Indický oceán. Suity mají velké ložnice a oddělené prostory sloužící, jako obývací pokoj. Vy-
bavení je z ratanu. Pokoje Suite s oddělenými postelemi (nikoliv s manželskou postelí) mají nově ve
vybavení také satelitní TV s plochou obrazovkou a DVD v koupelně. Pokoje Suites také zahrnují stra-
vování „Gourmet Package“ (popis viz stravování). Maximálně 2 dospělí a 1 dítě na pokoji, pro 4 osoby
možno zajistit dvouložnicový suite.
VYBAVENÍ POKOjů PRiVATE ViLLA (soukromé vily na útesu nad oceánem): koupelna s WC a bide-
tem, 2 umyvadly, jacuzzi pro 2 osoby, 2 vnitřími sprchami a 2 venkovními sprchami, vysoušeč vlasů,
župany, další oddělené WC, klimatizace, plochá TV SAT, DVD přehrávač, WiFi připojení, telefon, elekt-
ronický trezor, bar (za poplatek), příslušenství k přípravě kávy a čaje, kuchyňka s veškerým vybave-
ním, room service 24 hod. Pokoje Private Villa jsou v rezortu pouze 3 a nacházejí se na korálové
skále nad pláží s úžasným výhledem na Indický oceán. Každý pokoj Private Villa má velkou terasu s
lehátky a také s venkovním stolem umístěným pod stříškou, kde se lze privátně stravovat v případě,
že si to klienti přejí. Pokoje Private Villa také zahrnují stravování „Gourmet Package“ (popis viz stravo-
vání). Maximálně 2 dospělí a 1 dítě na pokoji.

Leopard Beach Resort & Spa
DIANI BEACH, jižní pobřeží
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1. den: brzy ráno odjezd klimatizovaným autobusem z hotelu ke vstupní bráně Bachuma, kudy vstoupíte na
území parku. Zde si přesednete do Landroverů s otevíracími střechami, kterými se budete pohybovat na území
parku. Safari v parku. Cesta Vás povede okolo směrem k Satao kempu, kde bude přestávka na oběd. Po obědě
další safari v parku. Večer návrat do kempu, kde je zajištěna večeře a přenocování.
2. den: před východem slunce odjezd na tradiční ranní safari. Tato denní doba je pro pozorování divoké zvěře
nejvhodnější, protože zejména predátoři se v tento čas věnují shánění potravy a tak můžete při troše štěstí
spatřit např. lvice při lovu. Návrat do kempu na snídani. Po snídani další safari cestou zpět k bráně Bachuma,
kde přesednete do klimatizovaného autobusu. Odjezd zpět na pobřeží do Vašeho hotelu, návrat okolo poledne.

1. den: brzy ráno odjezd z hotelu ke vstupní bráně Bachuma, kudy vstoupíte na území parku Tsavo East. Safari v parku.
Cesta Vás povede směrem k Voi Safari lodži či Satao kempu, kde bude přestávka na teplý oběd. Po obědě další safari
v parku. Večer návrat do lodže či kempu, kde je zajištěna večeře a přenocování.
2. den: tradiční ranní safari v parku, návrat do lodže na snídani. Po snídani odjezd do NP Amboseli. Okolo poledne
příjezd do Ol Tukai lodže či Satao Elerai kempu, kde bude podáván oběd. Poté odpolední safari v NP Amboseli, který
leží u paty nejvyšší hory Afriky – Kilimanjara. Večeře a přenocování v lodži či kempu.
3. den: tradiční ranní safari v NP Amboseli, návrat na snídani a odjezd do NP Tsavo West. Safari probíhá cestou, která
Vás povede parkem směrem k Severin Safari kempu či Kilaguni Serena lodže, kde bude přestávka na oběd. Po obědě
další safari v parku s návštěvou Mzima Springs. Večer návrat do kempu či lodže, kde je zajištěna večeře a přenocování. 
4. den: tradiční ranní safari v NP Tsavo West, návrat na snídani. Poté odjezd zpět do Mombasy se zastávkou ve Voi
Safari lodži, kde bude podáván oběd. Odjezd do Mombabsy a transfer do Vašeho hotelu.

1. den: brzy ráno transfer na letiště v Mombase a následný odlet do NP Masai Mara. Transfer do Siana Springs
kempu, kde je zajištěn oběd. Po obědě safari v parku. Večer návrat do kempu na večeři a přenocování. 
2. den: před východem slunce tradiční ranní safari v Masai Maře, návrat do kempu na snídani. Po snídani další
safari v parku. Návrat do kempu na oběd. Po obědě transfer na letiště a odlet zpět do Mombasy. Transfer do
Vašeho hotelu.

NP Tsavo East
2 dny/1 noc

NP Tsavo a NP Amboseli
4 dny/3 noci

NP Maasai Mara - letecká safari
2 dny/1 noc

Luxusní safari „GREAT KENYA“
1. den MOMBASA – NAIROBI
Transfer z hotelu na letiště v Mombase a odlet do
Nairobi, kde Vás bude očekávat zástupce našeho
zahraničního partnera, který Vás přivítá a zajistí
transfer do hotelu Sarova Panafric Hotel 4**** do
centra města. Nocleh v hotelu se snídaní. Večeři
lze dokoupit v hotelu, či si vyjít do městských re-
staurací. K dopravě v nočních hodinách doporu-
čujeme taxi (volně dostupné před hotelem).
2. den NAIROBI – MASAI MARA
Po snídani v hotelu budete vyzvednuti Vaším sa-
fari průvodcem a vydáte se na cestu do NP Ma-
sai Mara. Cesta vede na jih přes městečko Narok
a trvá  cca 4, 5 hodiny. Cestou zastávka na vy-
hlídkovém místě, kde budete mít čas vyfotografovat
si nádherná panoramata velké příkopové pro-
padliny Great Rift Valley. Po příjezdu do parku uby-
tování v Sarova Mara Game Campu ****, kde
bude podáván oběd. Po obědě odpolední safari v
NP Masai Mara. Večer návrat do kempu, kde je za-
jištěna večeře a přenocování.  
3. den NP MASAI MARA
Celodenní safari v NP Masai Mara. Máte možnost
zvolit mezi obědem formou piknikového balíčku,
což Vám umožní vzdálit se dále od kempu a pro-
zkoumat tak vzdálenější území parku, či se vrátit
na oběd do Vašeho kempu. Večeře a nocleh v kem-
pu.   

4. den NP NP MASAI MARA – 
NP LAKE NAKURU
Tradiční ranní safari v NP Masai Mara. V kempu
bude podáváno malé občerstvení, po kterém vy-
razíte na tradiční ranní safari, která probíhá za úsvi-
tu. Tato denní doba je k pozorování divoké zvěře
nejvhodnější, protože zejména velké kočky jsou v
tento čas nejvíce aktivní. Budete-li mít štěstí, mů-
žete spatřit například lovící lvice, gepardy, či le-
oparda. Návrat do kempu na bohatou snídani. Po
snídani check out v kempu a odjezd do NP Lake
Nakuru. Během cesty ještě safari v NP Masai Mara.
Poté se vydáte zpět směrem na Nairobi a dále do
NP Lake Nakuru. Oběd formou piknikového balíčku.
Odpolední safari v NP Lake Nakuru. Večer příjezd
do Lion Hill Lodge ****, večeře a nocleh v Lion
Hill Lodge ****.  
5. den – NP LAKE NAKURU – 
NP AMBOSELI 
Po snídani check out a krátká ranní safari v NP Lake
Nakuru, oběd formou piknikového balíčku. Cesta
do NP Amboseli, odpolední safari v NP Ambose-
li, večer příjezd do Satao Elerai Campu **** nebo
Amboseli Serena Lodge *****, večeře a nocleh
v kempu či lodži.      
6. den NP AMBOSELI – NP TSAVO WEST 
Tradiční ranní safari v parku. Po snídani check out
a dopolední safari v NP Amboseli. Oběd formou

balíčku. Během dnešní safari projedete parkem Am-
boseli a večer přijedete na území NP Tsavo West.
Večeře a ubytování v Severin Safari Campu *****
nebo Kilaguni Serena Lodge *****.   
7. den NP TSAVO WEST – NP TSAVO EAST 
Po snídani přejezd z NP Tsavo West do NP Tsavo
East, které na sebe těsně navazují. Celodenní sa-
fari, která probíhá během přejezdu. Oběd formou
piknikového balíčku. Večer příjezd do Satao Cam-
pu ***+, kde je zajištěna večeře a nocleh. 
8. den NP TSAVO EAST – MOMBASA –
TRANSFER DO PLÁŽOVÉHO HOTELU 
Po snídani odjezd do Mombasy. Při průjezdu par-
kem ještě probíhá safari v NP Tsavo East. V od-
poledních hodinách příjezd do Mombasy, transfer
do Vašeho hotelu.

8 dní / 7 nocí

CENA SAFARI ZAHRNUJE:
- transfery hotel – letiště 
- let Mombasa - Nairobi
- ubytování dle programu s plnou penzí
- veškeré aktivity dle programu
- vstupy do NP a poplatky s tím spojené
- služby profesionálního anglicky 

hovořícího safari průvodce 

CENA SAFARI NEZAHRNUJE:
- spropitné (5 – 15,- USD/osoba/den dle 

spokojenosti s průvodcem).

Poznámka: 
jde o zájezd expedičního charakteru,
v jehož průběhu může dojít ke změnám
trasy, doby pobytu a ubytování.
Program “Great Kenya” začíná nocí v
Nairobi každé úterý, minimální ob-
sazenost 2 osoby. Lze zajistit privátně v
termínu dle přání klienta – cena na
vyžádání v CK.



1. den ODLET Z PRAHY NA ZANZIBAR
V časných ranních hodinách odlet z letiště
Praha, odbavení 2 hodiny před plánovaným od-
letem. V dopoledních hodinách přílet na ostrov
Zanzibar. Uvítání na letišti a transfer do hotelu
3* do staré části hlavního města ostrova Zanzi-
baru – Stone Townu. Čas na relaxaci v hotelu, či
procházku po městě. Pro zájemce je možno za-
jistit odpolední prohlídku Stone Townu s výkla-
dem v anglickém jazyce. Večeře tento den není

zajištěna, možno dokoupit v hotelu, či si vyjít do
některé z restaurací ve městě. 
2. den STONE TOWN – NP SELOUS
Časná snídaně, transfer na letiště a v ranních ho-
dinách odlet na pevninu do NP Selous s mezi-
přistáním v Dar es Salaamu. Po příletu do parku
přesednete do terénních automobilů a začne
Vaše safari s obědem formou balíčku. Odpo-
ledne projížďka po řece na kánoích. Poplujete
mezi koupajícími se hrochy a krokodýli, budete

moci pozorovat divoká zvířata přicházející sem
za vodou a při troše štěstí i koupající se sloní ro-
dinky. Večeře a nocleh v Selous Riverside kempu
4*. 
3. den NP SELOUS – ZANZIBAR – HOTEL
DLE VÝBĚRU
Tradiční ranní safari, která probíhá za úsvitu, for-
mou pěší procházky. Tato denní doba je k po-
zorování zvěře nejvhodnější, protože zvěř je díky
nižším teplotám nejvíce aktivní. Návrat do
kempu na bohatou bufetovou snídani. Po sní-
dani ještě safari v parku s obědem formou ba-
líčku. V 17:00 hod odlet zpět na Zanzibar
s mezipřistáním v Dar es Salaamu. Po příletu na
Zanzibar transfer do Vámi vybraného hotelu,
ubytování v hotelu a pobyt s vybraným stravo-
váním. 
4. den – 7./8./10./11. den POBYT 
NA ZANZIBARU
Pobyt u moře se snídaní, polopenzí, plnou penzí
či službou All Inclusive. Volno na koupání, opa-
lování, vodní sporty, fakultativní výlety. Zanzi-
bar nabízí kromě jiného také výborné
podmínky ke šnorchlování a potápění, proto
doporučujeme využít bohaté nabídky místních
potápěčských center. 
8./9./11./12. den ODLET ZE ZANZI-
BARU, PŘÍLET DO PRAHY 
Transfer na letiště, odlet do Prahy. Kolem půl-
noci přílet do Prahy na Letiště Václava Havla. 

1. den ODLET Z PRAHY, PŘÍLET NA
ZANZIBAR – STONE TOWN
V časných ranních hodinách odlet z letiště Praha
Ruyzně, odbavení 2 hodiny před plánovaným od-
letem. V dopoledních hodinách přílet na ostrov Za-
nzibar. Uvítání na letišti a transfer do hotelu 3*
do staré části hlavního města ostrova Zanzibaru
– Stone Townu. Čas na relaxaci v hotelu, či pro-
cházku po městě. Pro zájemce je možno zajistit
odpolední prohlídku Stone Townu s výkladem
v anglickém jazyce. Večeře tento den není zajiš-
těna, možno dokoupit v hotelu, či si vyjít do ně-
které z restaurací ve městě. 
2. den STONE TOWN – KRÁTER NGORONGORO
Časná snídaně, transfer na letiště a v ranních ho-

dinách odlet do pevninské Arushy. Objemná zava-
zadla můžete zanechat v partnerské cestovní kan-
celáři na Zanzibaru a budou vám doručena na
letiště po návratu ze safari. Po příletu do Arushy
budete očekáváni anglicky hovořícím průvodcem,
který Vás přivítá a vydáte se na cestu do kráteru
Ngorongoro. Safari v kráteru s obědem formou
piknikového balíčku. V 18:00 hodin musíte opus-
tit kráter, transfer do lodže 5*, večeře a nocleh. 
3. den  KRÁTER NGORONGORO – NP SERENGETI
Po snídani odjezd do NP Serengeti, který na chrá-
něnou krajinnou oblast Ngorongoro přímo nava-
zuje. Zastávka v muzeu Olduvai Gorge, kde jsou k
vidění velmi staré kosti pravěkých antilop, různé
zajímavosti a dále jsou zde k vidění odlitky stop

australopitheka. Oběd formou pikniku. Fakulta-
tivně návštěva masaiské bomy (vstup cca 25,-
USD). Pokračování cesty parkem Serengeti s od-
polední safari v parku. Za soumraku příjezd do
lodže 5*, večeře a nocleh. 
4. den – NP SERENGETI
Celodenní safari v Serengeti, stravování a nocleh
v lodži 5*.
5. den, NP SERENGETI - ZANZIBAR
Tradiční ranní safari v NP Serengeti, která probíhá
za úsvitu. Tato denní doba je pro pozorování di-
vokých zvířat, zejména pak predátorů nejvhod-
nější, protože teplota vzduchu ještě nedosahuje
takových výšek a tak je zvěř nejvíce aktivní. Ná-
vrat do lodže či kempu na bohatou bufetovou sní-
dani. Po snídani odjezd na Seronera Airstrip. Odlet
na Zanzibar. Po příletu na Zanzibar, transfer do
plážového hotelu dle výběru, pobyt v hotelu.
6. – 7./8./10./11. den
POBYT NA ZANZIBARU
Pobyt u oceánu se zvoleným typem stravování.
Volno na koupání, opalování, vodní sporty, fakul-
tativní výlety. Zanzibar nabízí kromě jiného také
výborné podmínky ke šnorchlování a potápění,
proto doporučujeme využít bohaté nabídky míst-
ních potápěčských center. 
8./9./11./12. den ODLET ZE ZANZIBARU,
PŘÍLET DO PRAHY 
Transfer na letiště, odlet do Prahy. Kolem půlnoci
přílet do Prahy na Letiště Václava Havla.

NP Selous 8/10/11/12 dní EXO 394 

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
- transfer letiště Zanzibar – hotel 

Stone Town – letiště Zanzibar
- 1 x ubytování v hotelu 3* ve 

Stone Townu se snídaní
- letenku Zanzibar – NP Selous – 

Zanzibar s mezipřistáním 
v Dar es Salaamu

- letištní taxy
- 1 x ubytování v Selousi River 

Side Campu s plnou penzí
- veškeré vstupy do NP a poplatky 
- safari dle programu
- anglicky hovořícího průvodce
- transfer do vybraného hotelu na

Zanzibaru po návratu ze safari

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
- turistickou odletovou taxu ve 

výši 5,- USD osoba i dítě 
(pouze hotově v USD)

- spropitné

Při objednávce safari Vám bude z celkové ceny
zájezdu odečtena cena za 2 noci z Vámi vy-
braného plážového hotelu. Celková cena zájezdu
na Zanzibar včetně safari do NP Selous na
vyžádání v CK ESO travel, a.s.

Ngorongoro a NP Serengeti

Cena safari zahrnuje: 
- transfer letiště Zanzibar – hotel Stone 

Town – letiště Zanzibar
- 1 x ubytování v hotelu 3* ve Stone 

Townu se snídaní
- letenku Zanzibar – Arusha a Seronera –

Zanzibar včetně tax
- 3 x ubytování v lodžích 5* s plnou penzí
- veškeré vstupy do NP a poplatky s tím spoje-
né
- safari dle programu
- služby anglicky hovořícího profesionál-
ního safari průvodce
- transfer do vybraného hotelu na Zanzi-
baru po návratu ze safari

Cena safari nezahrnuje:
- turistickou odletovou taxu ve výši 5,- USD

osoba i dítě. Tuto taxu lze hradit pouze 
hotově a pouze v měně USD

- spropitné

Poznámka: při objednávce safari Vám bude z cel-
kové ceny zájezdu odečtena cena za 4 noci
z Vámi vybraného plážového hotelu. Celková
cena zájezdu na Zanzibar včetně safari na vyžá-
dání v CK ESO travel, a.s.

Cena 29.990,- Kč/os.

Obsazenost            Cena/osoba
2 osoby . . . . . . . . . . . . 82.490,- Kč
3 osoby . . . . . . . . . . . . 75.490,- Kč
4 osoby . . . . . . . . . . . . 69.990,- Kč
5 - 6 osob . . . . . . . . . . 67.990,- Kč
Příplatek za jednolůžkový pokoj. . . 6.000,- Kč
Minimum:2 osoby



AFRIKA /ZANZIBAR

ZANZIBAR - oblíbená turistická destinace, a to hlavně díky nádherným bílým plážím,
velmi zachovalému podmořskému světu a nádherné přírodě v nitru ostrova. Přímo ve
městě Zanzibaru můžeme obdivovat starou čtvrť, která byla vyhlášena světovou pa-
mátkou UNESCO a kde najdeme staré mešity, arabské paláce, stará tržiště, kde byli
dříve nabízeni otroci a historickou pevnost, která dodnes připomíná historii ostrova. 

ZANZIBAR

ZANZIBAR

9 dní / 7 nocí EXO–394

28.490,– Kčod

a pozorovat bohatý podmořský život (boty do vody
nutné). Doporučuje me využít bohaté nabídky fa-
kultativních výletů. Lze navštívit starobylé centrum
města Zanzibaru - Stone Town, dále jsou velmi ob-
líbené výlety do oblasti Kizimka zi s pozorováním
delfínů, rybaření, náv ště vy farem na pěstování ko-
ření, a také návštěva původního pralesa jediného
místa, kde žijí červené guerézy pláštíkové. 

ODLET DO PRAHY
Snídaně. Transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.
Přílet do Prahy.

ODLET Z PRAHY

PŘÍLET NA ZANZiBAR
Přílet do hlavního města ostrova Zanzibar. Uvítání
na letišti a transfer minibusem do hotelu dle vý-
běru. Volný program.

POBYT NA ZANZiBARu
Pobyt u moře se snídaní, polopenzí, plnou penzí či
s  All Inclusive. Možnost pozorování korálů, nece-
lých 500 m od po bře ží, kam lze při odlivu zejména
na vý chodním pobřeží dojít pěšky (až k útesu) 
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leteckou přepravu Praha - Zanzibar - Praha
letištní taxy 
transfer letiště - hotel - letiště
7x nocleh ve vybraném hotelu se snídaní, polopenzí,
plnou penzí či s All Inclusive
asistenci partnerské CK v anglickém jazyce

Cena obsahuje

vstupní vízum do Tanzanie (50,- USD, platí se 
při vstupu do země)
fakultativní výlety a safari
turistickou odletovou taxu při odletu ze Zanzibaru 
cca 48,- USD

Cena neobsahuje

















VSTuPNÍ fORMALiTY: vstupní vízum, které lze vyřídit po příletu na Zanzibar za poplatek 50,- USD.
Nutná zpáteční letenka a pas s platností 6 měsíců po návratu. Hlavním městem Zanzibaru je město
Zanzibar (Stone Town), které je zároveň i největším přístavem. Při odletu je pak nutno uhradit na le-
tišti turistickou odletovou taxu ve výši 48,- USD. Tuto taxu lze hradit jedině hotově a v měně USD. 
ÚŘEDNÍ jAZYKY: svahilština a angličtina. 
čASOVý POSuN: + 2 hodiny oproti středoevropskému času. 
MĚNA: tanzanský šilink (TZS), 1,- USD je přibližně 1.500 TZS. 
ELEKTRiCKÉ NAPĚTÍ: 230 - 240 V, zásuvky anglického typu s třemi kolíky. Doporučujeme redukci zá-
suvek s sebou. 
OčKOVáNÍ/PREVENCE: pro vstup na pevninu Tanzanie a nově taktéž na
ostrov Zanzibar je vyžadováno platné očkování proti žluté zimnici, kte ré musí být vyznačeno v mezi-
národním očkovacím průkazu. Toto platí v případě, že cestou na Zanzibar přestupujete na letišti le-
žícím v subsaharské Africe, či pokud přijíždíte ze země ležídí v oblasti subsaharské Afriky. Při cestách
charterovými lety povinnost očkování neplatí.

PODNEBÍ: oblast tropického klimatu. Období leden až březen je považováno za nejvyšší sezonu se
stálejším počasím a prů měr nými teplotami 28°C - 32°C. Nejteplejší a nejsušší měsíce jsou říjen až bře-
zen. Období květen - listopad s průměrnými teplotami 24°C - 28°C je považováno za nižší sezonu s
pro měn li vějším počasím a výrazně větším počtem srážek. Teplota moře neklesá pod 24°C a vlhkost
vzduchu je relativně vysoká. 
VODA: voda tekoucí v hotelech je hygienicky čistá, ale nesmí se používat k pití ani k čištění zubů. 
SuVENýRY: koření, dřevořezby, figurky. 
SPORTOVNÍ AKTiViTY: nabízené druhy sportů najdete v popisu jednotlivých hotelů. U většiny ho-
telů je v okolí potápěčské centrum.
PRůVODCE: pobyty na Zanzibartu jsou individuální, asistence je v anglickém jazyce ze strany part-
nerské CK na Zanzibaru. Klienti mají také kontakt na pracovníka naší CK, který je připraven být v pří-
padě jakýchkoliv potíží nápomocen po telefonu.

Důležité informace
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POPiS: malý „eco-friendly“ hotel s pouhými 14 pokoji a příjemnou rodinnou
atmosférou je postavený ve svahislkém stylu s využitím přírodních materiálů.
Leží cca 1,5 hod jízdy od letiště, přímo u pláže v Jambiani, malé rybářské ves-
ničce, na jihovýchodě ostrova.  Hotel nabízí ubytování v pokojích umístěných
ve dvoupatrových vilkách obklopených krásnou tropickou zahradou.
VYBAVENÍ: restaurace a bar, bazén (lehátka, slunečníky a plážové osušky pro
hosty zdarma), za poplatek: lékař na telefonu, prádelna, taxi, organizace vý-
letů; internet možno využít v sousední internetové kavárně. Managerka ho-
telu hovoří slovensky.
PLáž: bílá písečná pláž s výskytem korálů přímo hotelu. Jihovýchod ostrova
se vyznačuje velmi dlouhými odlivy.
ZáBAVA A SPORT: za poplatek možnost šnorchlování s asistencí místních ry-
bářů, centrum vodních sportů a potápěčské centrum na pláži.
STRAVOVáNÍ: snídaně (za příplatek polopenze či plná penze).
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC a sprchovým koutem, ventilátor,  mosky-
tiéry. Všechny pokoje jsou zařízeny v tradičním svahilském stylu s využitím
místních materiálů. 12 pokojů má výhled na moře, 2 pokoje do zahrady. 8 po-
kojů umístěných v přízemí má malou terasu. 6 pokojů v patře je mezoneto-
vých, mají oddělenou obývací místnost a ložnici v patře. V mezonetových
pokojích je možno ubytovat až 2 dospělé se 3 dětmi (pokoje v patře za přípla-
tek).

Casa del Mar Hotel 
SEVERNÍ POBřEŽÍ
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POPiS: stylový menší hotel s pouhými 32 pokoji s rodinou atmosférou leží
ve středisku Nungwi, 60 min. jízdy od letiště. Hotel dýchá pravou africkou
atmosférou a společné prostory jsou vybaveny pravými starožitnostmi
z dob vlády sultánů. 
VYBAVENÍ: 1 restaurace, 1 bar, bazén, lehátka u bazénu, půjčovna osušek
u bazénu, WIFI internet v lobby hotelu pro hotelové hosty zdarma, směná-
rana, za poplatek: prádelna, masáže, kopírování, telefon, fax, nabídka vý-
letů. 
PLáž: bílá písčitá pláž přímo u hotelu, nutno sejít po schodech, či projít
areálem vedlejšího hotelu (cca 50 m). 
ZáBAVA A SPORT: kuchařské lekce specializované na svahilskou kuchyni,
kajaky, za poplatek: potápěčské centrum PADI, šnorchlování, plachtění. 
STRAVOVáNÍ: snídaně – strava formou bufetu, za příplatek polopenze
nebo plná penze (obědy a večeře formou menu). Hotel dává prostor ze-
jména výborné svahilské kuchyni a místním specialitám, ale nabízí i mezi-
národní kuchyni. Hotelová kuchyně je proslavená na celém ostrově.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, individuálně nastavitelná klimatizace,
stropní ventilátor, moskytiéra, telefon, trezor (zdarma), lednička, vysoušeč
vlasů k zapůjčení v recepci, terasa či balkon. Maximálně 3 osoby na pokoji,
2 dospělé se 2 malými dětmi lze ubytovat v pokojích vyššího standardu za
příplatek (na vyžádání a zpětné potvrzení od hotelu). Výhled na moře za
příplatek.

Langi Langi Bungalows
SEVERNÍ POBřEŽÍ
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POPiS: oblíbený hotelový komplex postavený 
v africkém stylu se nachází v letovisku Kiwengwa na východě ostrova, cca 40
min jízdy od letiště.  Resort nabízí ubytování v pokojích umístěných ve
dvoupatrových vilkách obklopených vzrostlou tropickou zahradou.
VYBAVENÍ: bazén s dětskou částí (lehátka a slunečníky zdarma, plážové os-
ušky za vratnou zálohu), 2 restaurace, sushi bar na pláži, 2 bary, obchod, TV
místnost, knihovna, konferenční místnost, trezor na recepci, za poplatek:
WiFi, pronájem business centra, turistické centrum s nabídkou výletů, lékař
na telefonu, prádelna, welness centrum.
PLáž: bílá písčitá pláž přímo hotelu. 
ZáBAVA A SPORT: animační programy, fitness centrum, aerobic, vodní aero-
bic, lekce bowls, plážový volejbal a fotbal, stolní tenis, tenisový kurt; za
poplatek: potápění, vybavení na tenis a osvětlení kurtu.
STRAVOVáNÍ: All Inclusive, které zahrnuje snídani, oběd a večeři v hlavní
hotelové restauraci formou bufetu, odpolední snacky, nealkoholické nápoje,
mísní alkoholické nápoje, místní pivo a rozlévané víno (možno čerpat od
07:30 – 24:00 hod, nápoje v barech dle otevírací doby).
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC a sprchovým koutem, vysoušeč vlasů,
klimatizace,  moskytiéry, WiFi internet (za poplatek), minibar (za poplatek),
balkon či terasa s výhledem do zahrady (výhled na moře za poplatek). Max-
imálně 3 osoby na pokoji.

VOI Kiwengwa Resort
JIHOVÝCHODNÍ POBřEŽÍ
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POPiS: klidný hotelový resort se 109 pokoji vybavenými v typickém lamu
stylu umístěnými ve dvoupatrových bungalovech v krásné tropické zahradě
leží přímo u bílé písečné pláže cca 2 hodiny jízdy od letiště v Mombase a
pouhých 5 minut od města Malindi. 
VYBAVENÍ: 2 restaurace, 3 bary, bazén s lehátky, zapůjčení plážových osu-
šek, obchody, TV SAT v hotelové lounge, telefon, internet, směnárna, busi-
ness centrum, konferenční místnost, disko, za poplatek: lázeňské centrum
v sousedním hotelu Dream of Africa (masáže, salon krásy, fitness centrum,
bazény se slanou vodou), prádelna, hlídání dětí.
PLáž: bílá písečná pláž přímo u hotelu, v blízkosti hotelu podmořský ná-
rodní park Malindi Marine.
ZáBAVA A SPORT: vodní aerobik, plážový fotbal, plážový volejbal, strečink,
vodní gymnastika, lukostřelba, biliár, stolní tenis, za poplatek: turistické
centrum s nabídkou výletů, centrum vodních sportů (potápěčské centrum
PADI, windsurfing, katamarány, kánoe, plachtění, rybaření).
STRAVOVáNÍ: All Inclusive (zahrnuje snídaně, obědy a večeře v hlavní re-
stauraci, nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje místní výroby, pivo,
víno, snacky během dne, lehátka u bazénu i na pláži, zapůjčení osušek na
pláži, denní cvičení (aerobik, strečink, vodní aerobik), neprofesionální vyba-
vení na windsurfing, kánoe, plážový volejbal, fotbal, knihovnu, stolní tenis,
disko, animační programy. Ostatní sporty za poplatek. 
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC (sprcha), fén, individuálně nastavitelná
klimatizace, stropní ventilátor,  telefon, moskytiéra, trezor, lednička, balkon
nebo terasa. Maximálně 3 osoby na pokoji, 2 dospělí a 2 děti na pokoji de-
luxe za příplatek.

Karafuu Beach Resort
JIHOVÝCHODNÍ POBřEŽÍ
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POPiS: pohodlný, rekonstruovaný hotelový resort s 87 pokoji umístěnými
v bungalovech postavených v africkém stylu leží v krásné tropické zahradě,
cca 40 min jízdy od letiště. 
VYBAVENÍ: 3 restaurace, 3 bary, velký bazén, obchody, směnárna, business
centrum, televizní místnost se satelitními kanály, za poplatek: masáže a lázně,
prádelna, lékař na telefon, WIFI připojení ve všech veřejných prostorách.
PLáž: bílá písečná pláž s výskytem korálů přímo u hotelu. Doporučujeme
obuv do vody.
ZáBAVA A SPORT: vodní aerobic, volejbal, plážový volejbal a fotbal, šipky, bil-
iár, stolní tenis, tenisový kurt (neosvětlený), knihovna, stolní hry, animační
programy, za poplatek: centrum vodních sportů (potápění, windsurfing, kata-
marány, plachtění, rybaření), turistické centrum s nabídkou výletů. 
STRAVOVáNÍ: All Inclusive; zahrnuje nealkoholické nápoje a alkoholické
nápoje místní výroby, pivo, víno, snacky během dne, slunečníky a lehátka u
bazénu i na pláži, zapůjčení osušek na pláži, denní cvičení (aerobic, stretch-
ing, vodní aerobic), neprofesionální vybavení na windsurfing, kánoe, plážový
volejbal, fotbal, knihovnu, stolní tenis, disco, animační programy. Ostatní
sporty za poplatek. 
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, vysoušeč vlasů, individuálně nas-
tavitelná klimatizace, stropní ventilátor, moskytiéra,  minibar, telefon, přís-
lušenství k přípravě kávy a čaje, balkon nebo terasa. Maximálně 3 osoby na
pokoji. Privátní trezory jsou umístěny v recepci hotelu, nikoliv v pokojích. 

Sandies Mapenzi Beach Club
VÝCHODNÍ POBřEŽÍ
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POPiS: v roce 2008 otevřený, se nachází cca 40 min jízdy od letiště Zanzi-
bar v letovisku Kiwengwa. Pokoje jsou umístěny v kruhových bungalovech
v tropické zahradě. Hotel je propojen s vedlejším hotelem Bluebay Beach
Resort, jehož služby mají hosté k dispozici. Je vhodný pro náročné klienty. 
VYBAVENÍ: 2 restaurace a 3 bary, bazén, dětský bazén, obchod, konfe-
renční místnost, business centrum, dětský koutek, za poplatek: masáže a
lázně, prádelna, internet, hlídání dětí, lékař na telefonu, turistické centrum
s nabídkou výletů. 
PLáž: bílá písčitá pláž u hotelu s výskytem korálů (cca 500 m od břehu).
Před hotelem se nachází mělká laguna, proto je koupání možné i za odlivu.
ZáBAVA A SPORT: fitness centrum, jóga, osvětlené tenisové kurty (vyba-
vení za poplatek), plážový volejbal, půjčovna kol, stolní tenis, kulečník a bili-
árd, stolní hry, za poplatek: centrum vodních sportů (windsurfing, kajaky,
plachtění, šlapadla, vodní trampolína), rybaření, potápěčské centrum. 
STRAVOVáNÍ: polopenze formou bufetu, za příplatek plná penze, či All In-
clusive. Po dohodě s recepcí je možné stravování ve vedlejším hotelu Blue-
bay Beach Resort. 
All inclusive zahrnuje: snídaně, obědy a večeře formou bufetu, nealkoho-
lické nápoje a alkoholické nápoje místní výroby, pivo, místní víno, snacky
během dne, slunečníky a lehátka u bazénu i na pláži, zapůjčení osušek na
pláži, animační programy, tenis (pronájem vybavení za poplatek), stolní
tenis, fitness centrum. Ostatní sporty za poplatek. 
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, vysoušeč vlasů, moskytiéra, elektro-
nický trezor, telefon, individuálně nastavitelná klimatizace, stropní ventilá-
tor, TV se satelitním příjmem, šatna, minibar za poplatek, detektor kouře,
terasa. Maximálně 3 osoby na pokoji. Výhled na moře za příplatek (pokoje
s výhledem na moře disponují pouze spojenými dvoulůžky a mohou ubyto-
vat maximálně 2 osoby).

Papillon Lagoon Reef Hotel 
SEVEROVÝCHODNÍ POBřEŽÍ
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POPiS: pohodlný, rekonstruovaný hotelový resort s 87 pokoji umístěnými
v bungalovech postavených v africkém stylu leží v krásné tropické zahradě,
cca 40 min jízdy od letiště. 
VYBAVENÍ: 3 restaurace, 3 bary, velký bazén, obchody, směnárna, business
centrum, televizní místnost se satelitními kanály, za poplatek: masáže a lázně,
prádelna, lékař na telefon, WIFI připojení ve všech veřejných prostorách.
PLáž: bílá písečná pláž s výskytem korálů přímo u hotelu. Doporučujeme
obuv do vody.
ZáBAVA A SPORT: vodní aerobic, volejbal, plážový volejbal a fotbal, šipky, bil-
iár, stolní tenis, tenisový kurt (neosvětlený), knihovna, stolní hry, animační
programy, za poplatek: centrum vodních sportů (potápění, windsurfing, kata-
marány, plachtění, rybaření), turistické centrum s nabídkou výletů. 
STRAVOVáNÍ: All Inclusive; zahrnuje nealkoholické nápoje a alkoholické
nápoje místní výroby, pivo, víno, snacky během dne, slunečníky a lehátka u
bazénu i na pláži, zapůjčení osušek na pláži, denní cvičení (aerobic, stretch-
ing, vodní aerobic), neprofesionální vybavení na windsurfing, kánoe, plážový
volejbal, fotbal, knihovnu, stolní tenis, disco, animační programy. Ostatní
sporty za poplatek. 
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, vysoušeč vlasů, individuálně nas-
tavitelná klimatizace, stropní ventilátor, moskytiéra,  minibar, telefon, přís-
lušenství k přípravě kávy a čaje, balkon nebo terasa. Maximálně 3 osoby na
pokoji. Privátní trezory jsou umístěny v recepci hotelu, nikoliv v pokojích. 

Diamonds Mapenzi Beach Club
VÝCHODNÍ POBřEŽÍ
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POPiS: v roce 2009 otevřený kvalitní hotelový resort se 157 pokoji postave-
nými v africko-arabském stylu se nachází přímo u pláže cca 40 min. jízdy
od letiště. Hotel je vhodný pro náročné klienty. Hotelové pokoje jsou roz-
místěny v kopci nad pláží, kam je nutno sejít po centrálním schodišti, ve-
doucím hotelovou zahradou.
VYBAVENÍ: 5 restaurací, 3 bary, 2 bazény a dětský bazén, obchody, smě-
nárna, business a konferenční centrum, za poplatek: WIFI ve veřejných pro-
storách, masáže a lázně, sauna, prádelna, lékař na telefon, hlídání dětí.
PLáž: bílá písečná pláž přímo u hotelu.
ZáBAVA A SPORT: fitness centrum, vodní aerobik, volejbal, plážový volejbal
a fotbal, šipky, biliár, stolní tenis,  stolní hry, animační programy, katama-
rány, kánoe, začátečnické lekce windsurfingu, za poplatek: centrum vod-
ních sportů (potápění, wndsurfing, kánoe, plachtění, rybaření).
STRAVOVáNÍ: All Inclusive; zahrnuje nealkoholické nápoje a alkoholické
nápoje místní výroby, pivo, víno, snacky během dne, slunečníky a lehátka u
bazénu i na pláži, zapůjčení osušek na pláži, denní cvičení (aerobik, stret-
ching, vodní aerobik), neprofesionální vybavení na windsurfing, kánoe, plá-
žový volejbal, fotbal, stolní tenis, disko, animační programy. Ostatní sporty
za poplatek. 
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, vysoušeč vlasů, nastavitelná klimati-
zace, ventilátor, moskytiéra, TV SAT, DVD, přehrávač CD, telefon, připojení
na internet (kabel), trezor, minibar, příslušenství k přípravě kávy a čaje,
deštníky, balkon nebo terasa. Maximálně 3 osoby na pokoji; 2 dospělé se 2
dětmi do 12 let či 3 dospělé a 1 dítě do 12 let možno ubytovat v pokojích
vyšších standardů za příplatek („Junior Suite“, „Jacuzzi Junior Suite“ a
„Beach Villa“).

Dream of Zanzibar
VÝCHODNÍ POBřEŽÍ
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POPiS: nově postavený, oblíbený hotelový komplex leží na severu ostrova cca
1 hod. jízdy od mezinárodního letiště. Hotel nabízí ubytování ve 101 pokojích
různých kategorií.  Hotel je vhodný pro náročnější klienty. 
VYBAVENÍ: bazén, 2 restaurace, 1 grill bar, 2 bary, slunečníky a lehátka u ba-
zénu, WiFi připojení, za poplatek: pronájem business centra, wellnes centrum
s nabídkou masáží a lázeňských procedur, hlídání dětí, lékař na telefonu, prá-
delna. 
PLáž: bílá písčitá pláž přímo hotelu. 
ZáBAVA A SPORT: fitness centrum, stolní tenis, plážový volejbal, fotbal, vodní
pólo, šnorchlování, kajaky, kite surfing, kánoe, plachtění (zapůjčení vybavení
za poplatek), za poplatek: potápěčské centrum, vodní lyžování, windsurfing,
plachtění a plavby za západu slunce, parasailing, rybaření, hotelová recepce
zajišťuje výlety a další aktivity dle přání klientů.
STRAVOVáNÍ: All Inclusive, které zahrnuje snídani, oběd a večeři v hlavní ho-
telové restauraci formou bufetu, odpolední snacky, nealkoholické nápoje,
mísní alkoholické nápoje, místní pivo a víno (nápoje možno čerpat v hotelo-
vých barech od 10:00 do 23:00 hod)
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC a sprchovým koutem, vysoušeč vlasů, kli-
matizace, stropní ventilátor, moskytiéry, TV SAT s plochou obrazovkou, tele-
fon, WiFi internet, příslušenství k přípravě kávy a čaje, minibar, elektronický
trezor, detektor kouře, možnost zapůjčení žehličky a žehlícího prkna. Balkon
či terasa s výhledem na bazén či na moře (číslo pokoje určuje hotel). Max. 2
dospělí + 2 dětmi na pokoji. Pokoje jsou vybaveny postelemi „king size bed“ a
děti do 12 let tak sdílejí postel s rodičem, jako dvoulůžko. V případě poža-
davku na přistýlku (formou skládacího lůžka) účtuje hotel poplatek ve výši
250,- Kč/dítě/noc.

Double Tree by Hilton Nungwi
SEVERNÍ POBřEŽÍ
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POPiS: v dubnu 2013 nově otevřený hotelový resort se 100 pokoji umístě-
nými v patrových pavilonech, obklopených tropickou zahradou se nachází
cca 60 min jízdy od letiště v letovisku Kendwa. Hotel je vhodný  pro ná-
ročné klienty.
VYBAVENÍ: 4 restaurace, 3 bary, cigar & shisha lounge, velký sladkovodní
bazén s oddělenou dětskou částí, WiFi, dětský koutek, obchod, směnárna,
lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži, za poplatek: hlídání dětí, masáže a
lázně, sauna, prádelna, lékař na telefonu. 
PLáž: bílá písečná pláž přímo u hotelu. 
ZáBAVA A SPORT: animace, živá hudba, disko, kulečník, knihovna, stolní
hry, stolní tenis, tenisové kurty, fitness, jízdní kola, kajaky, plážový volejbal,
vodní gymnastika, jóga, windsurfing, kite surfing (vodní sporty bez instruk-
tora u hotelové pláže), za poplatek: kite surfing, windsurfing (s instrukto-
rem), rybaření, plavby typickými plachetnicemi, výlety za šnorchlováním,
potápění, potápěčské lekce PADI.
STRAVOVáNÍ: polopenze, za příplatek All Inclusive.
All Inclusive zahrnuje: snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci, nealko
nápoje, místní víno, místní pivo, džusy, voda, čaj, káva, snacky během dne.
Klienti, kteří si objednají ubytování v pokojích kategorií "Superior Junior
Suite", "Jacuzzi Cuite" a "Prestige Beach Villa" (za příplatek) mohou čerpat
večeře v a la carte restauracích bez příplatku.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC a bidetem, vysoušeč vlasů, župany, in-
dividuálně nastavitelná klimatizace, stropní ventilátor, moskytiéra, TV SAT,
DVD, telefon, elektronický trezor, WLan připojení na internet, budík, mini-
bar (pro hosty s polopenzí za příplatek), příslušenství k přípravě kávy a čaje,
deštníky, balkon nebo terasa s výhledem na moře. Max. 4 osoby na pokoji,
pokoje pro 6 osob za příplatek.

Hideaway of Nungwi Resort & Spa
SEVERNÍ POBřEŽÍ
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POPiS: luxusní hotel postavený spíše v moderním evropském stylu se 138
přízemními pokoji umístěnými nad pláží v krásné tropické zahradě leží na se-
veru ostrova přímo u nejkrásnější pláže ostrova Kendwa, cca 60 min jízdy od
letiště Zanzibar. Hotel je vhodný pro náročné klienty. 
VYBAVENÍ: 4 restaurace a 3 bary, bazén s jacuzzi, obchod, konferenční míst-
nost, business centrum, WIFI připojení zdarma v hotelovém lobby, směnárna,
za poplatek: masáže a lázně, prádelna, hlídání dětí, lékař na telefonu. 
PLáž: bílá písčitá pláž u hotelu. 
ZáBAVA A SPORT: fitness centrum, animační programy, šnorchlování, teni-
sový kurt, za poplatek: centrum vodních sportů (katamarány, windsurfing,
kánoe, plachtění, vodní lyže, wakeboarding, jízdy na banánu, rybaření), potá-
pěčské centrum PADI.  
STRAVOVáNÍ: All Inclusive formou bufetu, které  zahrnuje: 
nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje místní výroby, pivo, víno, snacky
během dne, slunečníky a lehátka u bazénu i na pláži, zapůjčení osušek na
pláži, denní cvičení (
aerobic, stretching, vodní aerobic, fitness centrum), kánoe, plážový volejbal,
fotbal, knihovnu, stolní tenis, disco, animační programy. Ostatní sporty za
poplatek.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC a bidetem, vysoušeč vlasů, individuálně
nastavitelná klimatizace, stropní ventilátor, moskytiéra, TV SAT, telefon, elekt-
ronický trezor, minibar, příslušenství k přípravě kávy a čaje, detektor kouře,
deštníky, terasa s výhledem na oceán. Maximálně 3 osoby na pokoji; 2 do-
spělé se 2 dětmi do 12 let či 3 dospělé a 1 dítě do 12 let možno ubytovat
v pokoji kategorie „Suite“ za příplatek.

Diamonds La Gemma dell’ Est
SEVERNÍ POBřEŽÍ

HHHHH

POPiS: luxusní resort s pouhými 11 moderně vybavenými soukromými vil-
ami postavenými v africkém stylu leží cca 60 min jízdy od letiště Zanzibar.
Hotel je vhodný pro velmi náročné klienty.
VYBAVENÍ: možnost využívat vybavení a služeb resortu Diamonds La
Gemma dell‘ Est, navíc 1 restaurace a-la-carte, 1 bar, parkoviště, transfery
elektromobilem na pláž a zpět, speciální uvítání při příjezdu, služby ko-
morníka (balení zavazadel, příprava jacuzzi, prádelna, možnost stravování
v pokoji 24 hod denně, drinky na pokoj a na soukromé terase, knihování
výletů a další).  
PLáž: bílá písčitá pláž, ke každé vile náleží soukromý kus pláže s lehátky a
plážovým servisem. 
ZáBAVA A SPORT: fitness centrum, animační programy,  tenisový kurt,
šnorchlování, centrum vodních sportů (katamarány, windsurfing, kánoe,
plachtění, vodní lyže, wakeboarding, jízdy na banánu, rybaření), za
poplatek: potápěčské centrum PADI.  
STRAVOVáNÍ: All Inclusive: snídaně, obědy a večeře formou a-la-carte,
nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje, pivo, víno, snacky, slunečníky a
lehátka, 
zapůjčení osušek, animace, tenis, vodní sporty 
(windsurfing, kánoe), beach volejbal, knihovnu, stolní tenis. Potápění za
poplatek. Možnost stravování 
v Diamonds La Gemma dell‘ Est formou bufetu. 
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, bidetem, vnitřní i venkovní sprchou a
vnitřní jacuzzi, individuálně nastavitelná klimatizace, SAT TV s plochou obra-
zovkou, laptop a pracovní stůl s vybavením, elektronický trezor, soukromý
bar, šatna, příslušenství k přípravě kávy a čaje, terasa s výhledem na oceán,
soukromý bazén, jacuzzi, soukromá zahrada. Maximálně 3 osoby v jed-
noložnicové vile. Dvouložnicové vily na vyžádání.

Diamonds Star of the East
SEVERNÍ POBřEŽÍ
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Vstupte do světa
originálních 
thajských masáží...
Tentokrát bez cesty na kraj světa    .
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GAMBIE - tato pozoruhodná nejmenší země Afriky, vzdálená pouhých 6 hodin letu 
z Evropy, leží v tropic kém pásmu na západě afrického kontinentu a její pou hých 30 km
dlouhé pobřeží, omývané vlnami Atlan tiku, tvoří široké zlaté písčité pláže lákající 
k odpočin ku ve stínu kokosových palem pod blankytně modrou oblohou, koupání ve vl-
nách oceánu, provozo vání vod ních sportů a procházkám. 

GAMBIE

GAMBIE

9 dní / 7 nocí EXO–498

29.990,– Kčod

rybaření či safari do některé z přírodních rezerva cí.
Lze také navštívit sousední Senegal. Gambie patří
mezi nejbezpeč nější africké země, proto je možné
bez obav vyrazit do některého z nočních klubů.

ODLET DO PRAHY
V pozdním odpoledni transfer na letiště v Banjulu
a odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY

ODLET Z PRAHY, PŘÍLET DO GAMBiE
Odlet z Prahy, odbavení 2 h před odletem. Večer
přílet do Banjulu, uvítání na letišti a transfer mi-
krobusem do hotelu dle výběru. Pobyt se snídaní
či polopenzí. Nocleh.

POBYT u MOŘE 
Pobyt u moře se snídaní či polopenzí. Možnost
výletů. Doporučuje me navští vit hlavní město Ban-
jul, uskutečnit projížďku po řece Gambia, 
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leteckou přepravu Praha - Banjul - Praha
letištní taxy 
transfer letiště - hotel - letiště 
7x nocleh ve vybraném hotelu se snídaní či polopenzí
asistenci partnerské CK v anglickém jazyce

Cena obsahuje

případné vstupní vízum (2.100,- Kč, nutné 1x foto 
a vyplněný formulář)
fakultativní výlety a safari

Cena neobsahuje















VSTuPNÍ fORMALiTY: občané ČR cestující do Gambie musí mít cestovní pas platný nejméně 3
měsíce po návratu. Aktuálně máme s Gambií bezvízový styk. Vstupní vízum ale může být kdyko-
liv zavedeno, níže uvedená cena víza a postup vyřizování se také mohou změnit. Aktuální info žá-
dejte v CK při zadání poptávky. Vstupní vízum bývalo vyřizováno za poplatek 2.100,- Kč, přičemž
bylo nutno dodat kopii pasu nejméně 7 dní před odletem.
OčKOVáNÍ: povinné je očkování proti žluté zimnici, doporučuje se ochrana proti meningitidě,
žloutence A a B a pro krátkodobý pobyt užívání antimalarik. 
jAZYK: úředním jazykem je zde angličtina. 
čASOVý POSuN: - 2 hodiny oproti středoevropskému času. 
ELEKTRiCKÉ NAPĚTÍ: stejné jako v České republice, 220 V. Zásuvky však jsou anglického typu s
třemi kolíky a proto je zapotřebí redukce zásuvek. Doporučujeme redukci zásuvek s sebou, ale lze
ji zapůjčit i v hotelu, většinou za vratnou zálohu. 

MĚNA: místní měnou je Dalasi (GMD) 1 GMD = cca 0,90 CZK. Hotely většinou přijímají platby pla-
tebními kartami, které však musí být embosované, nikoliv elektronické. 
NáKuPY: oblíbenými suvenýry jsou dřevořezby a různé tradiční ozdoby užívané místními kmeny. 
SPORTOVNÍ AKTiViTY: velmi oblíbené jsou vodní sporty, ať už motorizované, či nemotorizované.
Hotely jsou vybaveny vlastními centry s rozsáhlou nabídkou vodních sportů.
POTáPĚNÍ: Gambie není vhodnou lokalitou pro hloubkové potápění. Zájemcům o potápění do-
poručujeme jiné lokality. 
PRůVODCE: pobyty v Gambii jsou individuální, asistence probíhá v anglickém jazyce. 

Důležité informace

AFRIKA /GAMBIE



POPiS: hotel vyšší kategorie vhodný pro náročnější klienty s 204 pokoji umís-
těnými v několika pavilonech leží 
v nádherné zahradě přímo u dlouhé písčité pláže. 
VYBAVENÍ: 3 restaurace, 5 barů, bazén a dětský bazén, ob chody, směnárna,
lékař na telefonu, noční klub, internet, fax, konferenční místnost, masáže,
lázně, kadeřnické služby za poplatek, trezor na recepci za poplatek. 
PLáž: soukromá pláž přímo u hotelu s jemným  pískem.  
ZáBAVA A SPORT: beach volejbal, stolní hry, vodní aerobik, animační pro-
gramy, za poplatek: tenisové kurty, squash, basketbal, minigolf, biliár, kriket,
vodní sporty na pláži. 
STRAVOVáNÍ: snídaně, za přípl. polopenze formou bufetu. 
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, klimatizace, lednička, TV SAT, telefon,
fén, minibar za příplatek, balkon nebo terasa. Maximálně 3 osoby na pokoji.
Za příplatek možno objednat rodinné pokoje propojené dveřmi.

Laico Atlantic Banjul Hotel 
BANJUL
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POPiS: zcela nově postavený luxusní hotelový resort se 195 pokoji leží přímo
na pláži, 10 minut jízdy od letiště a 20 minut jízdy od hlavního města. Hotel je
postaven v africkém stylu, pokoje jsou luxusně a moderně vybaveny. 
VYBAVENÍ: 2 restaurace, 3 bary , bazén a dětský bazén, obchod, business
centrum s faxem, telefonem a dalšími službami, turistické centrum s nabíd-
kou privátních výletů, prádelna, WIFI internet. 
PLáž: písčitá pláž u hotelu. 
ZáBAVA A SPORT: fitness, lodní výlety, privátní výlety, animace, za poplatek:
vodní sporty, masáže a lázně. 
STRAVOVáNÍ: snídaně - strava formou bufetu. Za příplatek polopenze, či
plná penze. 
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, klimatizace, TV SAT, telefon, internet (za
poplatek), vysoušeč vlasů, minibar, trezor, příslušenství k přípravě kávy a čaje,
balkon nebo terasa s výhledem na bazén a oceán. Maximálně 3 osoby na po-
koji. 

Sheraton Hotel Resort & Spa
BRUFUT
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POPiS: luxusní hotelový resort s 195 pokoji umístěnými v oddělených vi-
lách a pavilonech v tropické zahradě leží u pláže 
v centru Cape Point, kde se nachází nejhezčí pláže Gambie. 
VYBAVENÍ: 2 restaurace, 4 bary, bazén, dětský bazén, dětský koutek, slu-
nečníky a lehátka u bazénu zdarma, obchody, knihovna, lékárna, 24 hodi-
nový lékařský servis, směnárna, konferenční místnost, za poplatek: hlídání
dětí, prádelna, půjčovna automobilů.
PLáž: písčitá pláž přímo u hotelu.  
ZáBAVA A SPORT: plážový volejbal, stolní tenis, badminton, šipky, animace,
za poplatek: vodní sporty (windsurfing, vodní lyže, plachtění, paragliding, ry-
baření, půjčovna lodiček), 18ti jamkové golfové hřiště, jízda na koni, půj-
čovna kol.
STRAVOVáNÍ: snídaně, za příplatek polopenze - strava formou bufetu.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, klimatizace, telefon, trezor, TV se sate-
litním příjmem a videokanálem s možností volby jazyků, fén, minibar za
poplatek, balkon nebo terasa. Maximálně 3 osoby na pokoji. Za příplatek
možné pokoje vyššího standardu, možno i mezonetové pokoje. 

Ocean Bay Hotel & Resort  
BAKAU - CAPE POINT
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AFRIKA /MAROKO

MAROKO se v poslední době stává oblíbeným cílem golfistů. Naše cestovní kancelář
Vám nabízí ubytování v Marrakechi, kde si můžete nejen zahrát golf na kvalitním hřišti a
vychutnat si pohostinnost a péči luxusních hotelů, ale zároveň můžete obdivovat krásu
starobylého centra Marrakeche a třeba si také můžete vyjet zalyžovat, či se projít do
nedalekého Atlasového pohoří.

MAROKO

MARRAKECH

9 dní / 7 nocí EXO–378

33.990,– Kčod

hraní golfu na hřišti světové kvality také navštívit
historické centrum Marrakeche, můžete podnikat
pěší treky po okolí, či v pohoří Atlas, kde si můžete
dokonce i zalyžovat. 

ODLET A PŘÍLET DO PRAHY
Check out v hotelu, transfer na letiště v Marrake-
chi. V ranních hodinách odlet do Prahy s přestu-
pem. V odpoledních hodinách přílet do Prahy na
Letiště Václava Havla. 

ODLET Z PRAHY - PŘÍLET DO MARRAKECHE
Odlet z letiště Praha - Ruzyně, odbavení 2 hodiny
před odletem. V pozdních večerních hodinách pří-
let do Marrakeche, uvítání na letišti, transfer do ho-
telu, nocleh. 

POBYT V HOTELu - MARRAKECH 
Pobyt v hotelu. Volno na odpočinek, relaxaci, hraní
golfu, výlety, sportovní aktivity. V blízkosti Marrake-
che a pohoří Atlas máte možnost kromě 
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leteckou přepravu Praha - Marrakech - Praha
letištní taxy 
transfer letiště - hotel - letiště
7x nocleh ve vybraném hotelu se snídaní
asistenci partnerské CK v anglickém jazyce

Cena obsahuje

fakultativní výlety
spropitné

Cena neobsahuje















VSTuPNÍ fORMALiTY: držitelé cestovních pasů České republiky nepotřebují ke vstupu do Maroka
vízum na dobu nepřesahující 90 dnů. Cestovní pas musí být platný nejméně 6 měsíců od data
vstupu. 
OčKOVáNÍ: na cestu do Maroka není třeba speciální očkování. Pouze v případě cesty do odle-
hlých oblastí se doporučuje očkování proti hepatitidě A, B a břišnímu tyfu.
jAZYK: úředními jazyky jsou arabština a francouzština, většinou je možné domluvit se anglicky. 
MĚNA: místní měnou je marocký dirham (MAD), který se dělí na 100 centimů. 1,- MAD je přibližně
2,40 CZK. 
čASOVý POSuN: v období letního času - 2 hodiny, jinak 1 hodina. 
ELEKTRiCKÉ NAPĚTÍ: 220 V/50 Hz a 110 V/50 Hz, zásuvky většinou shodné s našimi, nelze se však
spolehnout. Doporučujeme adaptér.
NáPOjE A STRAVA: voda z vodovodu se k pití ani k čištění zubů nedoporučuje, doporučujeme za-
koupit k těmto účelům balenou vodu. Nedoporučuje se konzumace nápojů s ledem. Kuchyně je
rozmanitá s francouzskými vlivy. Národním jídlem je tajine (tažín) – směs různého masa, rýže a ze-

leniny. Pivo (Stork, Flag, Heineken) a víno „sh-rab” mohou nabízet výhradně podniky, které dispo-
nují licencí. Dříve tolerované kouření „kifu” (konopí, marihuana) je zakázáno zákonem.
DOPRAVA: v Maroku jezdí tři druhy taxíků: grand taxi, petit taxi a sběrná taxi (collectif). Orien-
tační cena taxi v turistickém letovisku 20 MAD/5 km. Půjčovny automobilů jsou ve všech větších
městech a turistických střediscích. Řidič musí být starší 25 let a předložit řidičský průkaz. Většinou
je požadována kauce. Cena zapůjčení automobilu je cca 600 MAD/den. Terénní vůz 4x4 si lze vy-
půjčit pouze s řidičem. 
SPORTOVNÍ AKTiViTY: široká nabídka výletů do pohoří Atlas. Maroko je také oblíbenou desti-
nací golfistů. Díky příznivému klimatu se golf hraje celoročně. 
NáKuPY: k typickým suvenýrům patří marocké koberce, předložky (kelimy), kožené výrobky, mo-
sazné konvice a talíře, keramika a dřevořezby.  
VýLETY A PRůVODCE: hotely z naší nabídky nabízejí organizaci a zajištění výletů. Český delegát
na místě není k dispozici, stará se o Vás anglicky hovořící zástupce našeho zahraničního partnera.

Důležité informace
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POPiS: luxusní elegantní boutique hotel s pouhými 20 pokoji leží v palmo-
vých hájích v klidné části města, pouhých 15 min jízdy od starého centra a 30
min od letiště. Hotel je ideální pro náročné klienty i pro rodiny s dětmi. Hotel
je obklopen krásnou zahradou s fontánami, z pokojů je úžasný výhled na po-
hoří Atlas. 
VYBAVENÍ: bazén a dětský bazén s lehátky a slunečníky, restaurace, bar, ka-
várna, obchod, parkoviště, WiFi připojení ve veřejných prostorách, úschovna
zavazadel, parkoviště, za poplatek: prádelna, autobusové spojení do centra,
hlídání dětí, lázeňské centrum, kadeřnické a kosmetické služby.
ZáBAVA A SPORT: turistické centrum s nabídkou výletů. 
STRAVOVáNÍ: snídaně, za příplatek polopenze.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC, sprchovým koutem a vanou, vysoušeč
vlasů, župany, trepky, individuálně nastavitelná klimatizace, TV SAT s plochou
obrazovkou, rádio, DVD, telefon, WiFi internet, elektronický trezor, možnost
zapůjčení žehličky a žehlícího prkna, za poplatek minibar, či hlídání dětí v po-
koji.

Palais de L‘O
MARRAKECH

HHHHH

POPiS: legendární, velmi dobře udržovaný hotelový komplex s 236 pokoji,
postavený v arabsko-andaluském stylu, je vhodný pro náročné klienty.
Hotel leží v centru Marrakeche, přímo proti původnímu opevnění starého
města. Z druhé strany je rezort obklopen citrusovou královskou zahradou
Agdal. 
VYBAVENÍ: venkovní a vnitřní bazén, 3 restaurace, 3 bary, obchody, parko-
viště, WiFi připojení ve veřejných prostorách, trezory v recepci, směnárna,
konferenční centrum, business centrum, transfery na náměstí Djema el
Fnaa, za poplatek: prádelna, lékař na telefonu, hlídání dětí, kadeřnický
salon, lázeňské centrum. 
ZáBAVA A SPORT: fitness centrum, 2 tenisové kurty, badminton, plážový
volejbal, petanque, golfové hřiště, hotelové centrum s nabídkou výletů. 
STRAVOVáNÍ: snídaně, za příplatek All Incluisve.
VYBAVENÍ POKOjů: koupelna s WC vanou a sprchovým koutem, vysoušeč
vlasů, individuálně nastavitelná klimatizace, TV SAT s plochou obrazovkou a
100 kanály, rádio, DVD, telefon, internet, elektronický trezor, kávovar, za
poplatek minibar. Možnost zajištění nekuřáckých pokojů. Velikost pokoje
základní kategorie „Garden“ 55 m2.

Kenzi Menara Palace hotel
MARRAKECH

HHHHH

ESO
tip



AUSTRÁLIE

Vstupní Vízum do Austrálie: do Austrálie je nutné vízum (zařídí ESO travel za poplatek 
500,- Kč).
očkoVání A lékAř: není nutné žádné očkování. V případě potřeby naleznete v turistických cen-
trech dostatek odborné lékařské péče.
JAzyk: úředním jazykem je angličtina.
čAsoVý posun:
+8 až +10 hodin vůči středoevropskému času.
strAVA: z vodovodní sítě je voda bez problémů pitná. Nalez nete zde všechny typy stravování. Od
typických rychlých občerstvení typu McDonald’s přes čínské jídelny až po restaurace jakékoliv ná-
rodní kuchyně. 
NESMĚJÍ SE DOVÁŽET ŽÁDNÉ POTRAVINY!

měnA: měnou je australský dolar (AUD). Doporučujeme z hlediska rychlosti a operativnosti pla-
cení se vybavit na cestu jakoukoliv mezinárodně uznávanou kreditní kartou.
nákupy V Austrálii: vše potřebné lze koupit v obchodních centrech a supermarketech. Na
většině navštívených míst je možnost zakoupit typické suvenýry.
doprAVA: jezdí se vlevo a auto je možné řídit s mezinárodním řidičským průkazem. Městská ve-
řejná doprava funguje spolehlivě.
Bezpečnost: Austrálie je zemí zcela bezpečnou, avšak je třeba dodržovat základní pravidla bez-
pečnosti jako v kterémkoli jiném evropském velkoměstě.
sportoVní AktiVity: především východní pobřeží Austrálie je známé svými dlouhými písčitými
plážem, kde jsou optimální podmínky pro surfování. Sever je zase typický svými úžasnými pod-
mínkami pro potápění či šnorchlování.

SYDNEY - město mnoha kouzel, barev, vůní a tvarů. Obyvatelé ležérní a otevření – v
porovnání s jinými Australany však módní a závislí na svém městě. Sydney je majákem
svobody a pluralismu. Vábí přistěhovalce z celého světa. Původně trestanecká kolonie,
nyní kosmopolitní metropole. Čínské noviny či řecký ortodoxní kostel jsou stejně ob-
vyklé jako anglo-irské tradice. Ironií zůstává, že otisky původních obyvatel – aboriginců
– přežívají jen v kresbách jeskyní a domorodých názvech ulic. 

Důležité informace
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SYDNEY CAIRNS QUEENSLAND

odlet z prAHy
Odlet z Prahy do Queenslandu.

let nA trAse
Let na trase s mezipřistáním v Asii. 

přílet do Queens lAndu
Snídaně v letadle. Po příletu transfer 
z letiště do místa ubytování a hotelu dle výběru,
ubytování. 

poByt V Queens lAndu
Pobyt v hotelu dle výběru. Doporučuje me využít
nabídky fakultativních výletů a poznat i jiné tváře
Queenslandu, než ja ké se nabízí na první pohled.
Na vyžá dání zajistíme pronájem auta či jachty.

odlet do prAHy
Transfer na letiště a odlet do Prahy s mezipřistá-
ním v Asii.

přílet do prAHy

11 dní / 7 nocí EXO–805

54.990,– Kčod

11 dní / 7 nocí EXO–815

56.990,– Kčod

11 dní / 7 nocí EXO–818

61.990,– Kčod

odlet z prAHy

let nA trAse
Let na trase Praha – Sydney s mezipřistáním v Asii.

přílet do sydney
Přílet, transfer do hotelu, ubytování, nocleh.

poByt V sydney
Pobyt v Sydney, který doporučujeme zpestřit ně-
kterým z nabídky fakulta tiv ních výletů. Doporučuje -
me zejmé na celo denní prohlídku města nebo výlet
do Blue Mountains s českým průvodcem. Rov něž
nelze opomenout výlet na světo známé sydneyské
pláže Bondi, Manly či Maroubra lákající k vodním
spor tům nebo jen k chy tání sluneč ní ho záření, kte -
ré je v těchto země pis ných šíř kách oprav du sil né. V
neposlední řa dě je tu návštěva některého z množ  -
ství muzeí nebo nákupy ty pických suvenýrů.

odlet do prAHy
Snídaně. Transfer na letiště a odlet do Prahy s me-
zipřistáním v Asii.

přílet do prAHy

1

2

3

10

11

94 -

1

2

3

10

11

94 -

1

2

3

11

10

94 -

odlet z prAHy
Odlet z Prahy do Cairns.

let nA trAse
Let na trase Praha – Cairns s mezipřistáním v Asii.

přílet do CAirns
Snídaně v letadle. Po příletu do Cairns transfer do
hotelu podle výběru, ubytování, nocleh. 

poByt V CAirns
Exotický pobyt v Cairns v hotelu podle vybrané ka-
tegorie se snídaní. Doporučujeme využít některý z
nabídky fakulta tivních výletů na Great Barrier Reef
a do oblasti deštných pralesů v okolí Kurandy a na
Cape Tribulation.

odlet do prAHy
Snídaně. Následuje transfer na letiště a odlet z Ca-
irns do Prahy s mezipřistáním v Asii.

přílet do prAHy

program EXO 805
leteckou přepravu Praha - Sydney - Praha
program EXO 815
leteckou přepravu Praha - Cairns - Praha
program EXO 818
leteckou přepravu Praha - Queensland - Praha
Všehny programy
transfery letiště - hotel - letiště
7x nocleh se snídaní
místního průvodce

Cena obsahuje

vízum do Austrálie 
fakultativní výlety
služby českého průvodce

Cena neobsahuje



















Fakultativní výlety 
Sydney

Fakultativní výlety 
Cairns

sydney a Bondi Beach 2.700,- kč
np Blue mountains 2.700,- kč
Canberra 4.000,- kč
Hunter Valley 3.900,- kč

potápění V CAirns
Celodenní výlet na Moore Reef za krásami
podmořského světa se zastávkou na ostrově
Fitzroy. Můžete šnorchlovat samostatně či
využít služeb zkušeného potápěče a zkusit
opravdový ponor s přístrojem (není v ceně).
K dispozici je loď se skleněným dnem pro
pozorování podmořského života.
V ceně: doprava na útes a zpět, výbava ke
šnorchlování, plavecký dozor, oběd z darů
moře.

s anglickým průvodcem 3.700,- kč 

kurAndA skyrAil
Výlet vlakem do Kurandy. Po prohlídce jízda
nejdelší lanovkou světa nad deštným prale-
sem. Návštěva Aboriginal Cultural Park, s
prezentací tradic a kultury. Určitě zkuste
hod bumerangem nebo hru na didgeridoo.
V ceně: doprava autobusem a vlakem, lanovka,
oběd, domorodé představení

s anglickým průvodcem 3.900,- kč 

CApe triBulAtion+prAles
Celodenní výlet terénním vozem do dešt-
ného pralesa a NP Cape Tribulation.
V ceně: doprava terénním vozem, výklad,
plavba lodí po řece Daintree, občerstvení.

s anglickým průvodcem 3.900,- kč 



popis: hotel nabízí 406 moderních komfortních pokojů v 18 patrech
příhodně umístěných nedaleko Hyde Parku, Oxford Street, Central Railway
Station, centra města a v pěším dosahu od Darling Harbour.
VyBAVení: restaurace, bar, trezor za poplatek na recepci, internet za
poplatek v hotelovém informačním centru.  
strAVoVání: bez stravy; snídaně formou bufetu za příplatek; možnost
stravování a la carte v hotelové restauraci.
VyBAVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, TV, rádio, telefon se záz-
namníkem, kávovar, malá kuchyňka s mikrovlnnou troubou a ledničkou.

Travelodge
SYDNEY

HHH

popis: hotel se nachází v centru města, v budově, která je chráněnou
památkou. Nabízí 382 elegantních, prostorných pokojů několika kategorií.
Během 10 minut klidné chůze se ocitnete v Darling Harbouru či akvariu.
Dojít k Opera House Vám zabere asi 15 minut. 
VyBAVení: restaurace, bar, café, irská hospůdka, masáže, bazén, lázně,
posilovna, kadeřnický salon. 
strAVoVání: bez stravy; snídaně formou bufetu za příplatek; možnost
stravování a la carte v hotelové restauraci.
VyBAVení pokoJů: klimatizace, možnost připojení k internetu, minibar,
žehlička a žehlící prkno, vysoušeč vlasů, TV, trezor.

Grace Hotel 
SYDNEY

HHHH
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popis: hotel se 111 pokoji a apartmány různých kategorií je příhodně umís-
těn nedaleko centra města a pouhých 5 minut chůze od nejoblíbenější au-
stralské pláže Bondi Beach, 7 minut jízdy od Centennial Park a 20 minut jízdy
od Sydney Opera House.
VyBAVení: bazén, lázně, posilovna, místnost na cvičení jógy
strAVoVání: bez stravy; možnost stravování a la carte v jedné z mnoha re-
staurací a kaváren v bezprostřední blízkosti hotelu.
VyBAVení pokoJů: koupelna, WC, klimatizace, možnost připojení k inter-
netu, TV, telefon, rádio, dokovací stanice pro iPod, žehlička, vysoušeč vlasů,
trezor, malá kuchyňka s mikrovlnou troubou a ledničkou, balkon.

Adina Apartment Hotel
SYDNEY
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popis: resort se 45 apartmány leží v oblasti Clifton Beach, považované za
jednu z nejkrásnějších oblastí v okolí Cairns ve vzdálenosti jen 15 minut
jízdy od 
mezinárodního letiště a 5 minut jízdy jižně od Palm Cove.
VyBAVení: restaurace, apartmány s výhledem přes kokosové palmy na
pláž a šumivé korálové moře nebo do tropické zahrady s vyhřívaným
bazénem a barbecue.
pláž: s jemným pískem ve vzdálenosti 20 metrů od hotelu.
strAVoVání: bez stravy; snídaně formou bufetu za příplatek; možnost
stravování a la carte v hotelové restauraci.
VyBAVení ApArtmánů: koupelna s WC a sprchovým koutem, fén, klima-
tizace, TV, rádio, telefon, kávovar, plně vybavená kuchyňka s mikrovlnnou
troubou a ledničkou, balkon.

Agincourt Apartments
CLIFTON bEACH, CAIRNS

HHHH



popis: hotel se 173 pokoji se nachází 15 minut klidné chůze od centra
města Cairns v blízkosti oblíbené promenády.  Můžete si vybrat pokoj s výhle-
dem na promenádu a zátoku Trinity Bay nebo na impozantní hory.
VyBAVení: restaurace, bar, café, masáže, bazén, lázně, autobus zdarma do
centra města.
záBAVA A sport: golf, tenis, jízda na koni, rybaření, potápění.
strAVoVání: bez stravy; snídaně formou bufetu za příplatek; možnost stra-
vování a la carte v hotelové restauraci.
VyBAVení pokoJů: balkon, klimatizace, možnost připojení k internetu, mini-
bar, žehlička a žehlící prkno, vysoušeč vlasů, TV, trezor.
* děti do 4 let na pokoji s rodiči zdArmA

Mercure
Harbourside Hotel 
CAIRNS
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popis: ubytování apartmánového typu v místě setkání tropického pralesa
a oceánu v bezprostřední blízkosti pláže Trinity Beach ve vzdálenosti 15
minut jízdy od Cairns.
VyBAVení: restaurace, tropická zahrada s místy na grilování, restaurace s
vyhlídkou na oceán, prostorný stíněný bazén, dětské hřiště, salon krásy,
masáže, fitness, centrum a kurty na squash/tenis ve vzdálenosti 10 minut
pěšky od hotelu, půjčovna automobilů.
pláž: s jemným pískem přímo u hotelu.
strAVoVání: bez stravy; snídaně formou bufetu za příplatek; možnost
stravování v místní restauraci.
VyBAVení ApArtmánů: koupelna s WC, fén, nastavitelná klimatizace,
stropní větrák, TV, rádio, telefon, lednice, kávovar, plně vybavená kuchyňka
s mikrovlnnou troubou, pračka, sušička, žehlička a žehlící prkno, trezor, bal-
kon.

Coral Sand Resort 
TRINITY bEACH, CAIRNS

HHHHH
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popis: hotel s 355 pokoji leží na pobřeží Sunshine Coast, které je vstupní
bránou na Fraser Island nebo do hor Glasshouse Mountains. Rozprostírá se
uprostřed tropické zahrady, náleží k němu soukromá laguna a vlastní pláž. 
VyBAVení: 3 bary, golfové hřiště, posilovna, 5 restaurací, bazén, lázně,
tenisový kurt, hlídání dětí na vyžádání, dětský klub, kadeřnický salon, salon
krásy, bezdrátové internetové připojení.
záBAVA A sport: golfové hřiště, surfování, půjčení kánoí, tenis, windsurfing,
půjčení kola, volejbal.
strAVoVání: bez stravy; snídaně, obědy, večeře formou bufetu za příplatek;
možnost stravování a la carte v hotelových restauracích.
VyBAVení pokoJe: klimatizace, TV, minibar, lednice, vysoušeč vlasů,
koupelna, zařízení k přípravě kávy a čaje, telefon, připojení k internetu,
žehlička, žehlící prkno.

Novotel Twin Waters
SUNSHINE COAST
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popis: hotel s 386 pokoji na ostrově Hamilton Island v srdci souostroví Whit-
sundays nabízí ubytování od plážového resortu přes apartmány a bungalovy
až po klasický hotel s výhledem na oceán. 
VyBAVení: několik restaurací, barů a kaváren, 4 bazény, tropická zahrada,
obchody se suvenýry, salon krásy, kadeřnické služby, dětský klub.
pláž: s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
záBAVA A sport: kurty na tenis a squash, minigolf, potápění, šnorchlování,
vodní lyžování, windsurfing (zdarma nemotorizované vodní sporty).
strAVoVání: bez stravy; snídaně formou bufetu za příplatek; možnost
stravování a la carte.
VyBAVení: koupelna s WC, fén, nastavitelná klimatizace, TV, telefon, žehlička
a žehlící prkno, minibar, kávovar, balkon; maximálně 3 osoby na pokoji.

Hamilton Island Resort 
WHITSUNDAYS ISLANDS
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popis: resort se nachází na největším písečném ostrově světa – Fraser Is-
landu. 
VyBAVení: 3 restaurace, 4 bary, café, masáže, kosmetický salón, 4 bazény,
lázně, pošta. 
záBAVA A sport: tenis, kanoistika, pěší turistika, rybaření, vypůjčení 4WD
a prozkoumání rozmanitých míst na ostrově.
strAVoVání: bez stravy; snídaně formou bufetu za příplatek; možnost
stravování a la carte v jedné z několika restaurací.
VyBAVení pokoJů: klimatizace, TV, telefon, zařízení pro přípravu kávy a
čaje, vysoušeč vlasů, žehlička, žehlící prkno; možnost ubytování ve vile ,,v
korunách stromů“ či v samostatném domku za příplatek.

Kingfisher bay Resort
FRASER ISLAND

HHHH



OCEÁNIE/FIDŽI

VízA: občané ČR potřebují turistické vízum na Fidži, které obdrží po příletu za poplatek.
očkoVání A lékAř: při cestách na Fidži není nutné žádné očkování. 
JAzyk: úřední jazyky jsou zde tři: angličtina, fidžijština a hindština. 
čAsoVý posun: + 12 hodin vůči středoevropskému času.
nápoJe A strAVA: většina resortů se může pyšnit vynikající stravou sestávající převážně z moř-
ských pochutin,  tropického ovoce, ale pochutnáte si také na evropské či asijské kuchyni. Orien-
tační cena oběda v resortu se pohybuje okolo 20 - 25,- FJD a večeře 27 – 35,-FJD dle kategorie
resortu. Cena nealkoholických nápojů je cca 4,5,-FJD, vína 12,- FJD, piva 7,- FJD. 

měnA A směnárny: místní měnou je fidžijský dolar (FJD). Doporučujeme se vybavit jakoukoli
světově uznávanou měnou (USD, EURO), kterou lze bez problémů směnit. Ale z hlediska rychlosti
a operativnosti placení doporučujeme se vybavit na cestu jakoukoliv mezinárodně uznávanou
kreditní kartou. 
elektřinA: 220 V / 50 Hz s  odlišným typem zásuvek, než na které jsme zvyklí z Evropy. Pro správ-
nou funkci Vašich přístrojů je proto třeba redukci na zástrčku. 
sportoVní AktiVity: potápění, šnorchlování, surfování, rybaření, golf.

FIDŽI - souostroví, ležící v jihozápadní části Tichého oceánu v Melanésii. Dva největ ší
fidžijské ostrovy (Viti Levu a Vanua Levu) představují 90% z celkové rozlohy země, jsou
obklopeny nádhernými korálovými útesy s bohatým životem. Domorodci patří k ne-
jpřátelštějším a nejpohostinnějším lidem na světě a vždy velmi upřímně vítají
návštěvníky svých krásných ostrovů. Ni Sa bula! Vítejte na Fidži, na ostrovech snů o
jižních mořích. 

Důležité informace

FIDŽI

FIDŽI

11 dní / 7 nocí EXO–885

69.990,– Kčod

či potápěním v průzračných vodách, návštěvu Za-
hrad spícího obra se zá pla vou orchidejí a další ti-
chomořské květeny, návštěvu Suvy, hlavního
města Fidži s hezkou koloniální i moderní archi-
tekturou či výlet do vnitrozemí do folklórní ves-
nice Navala s původními tradičními domky z
přírodních materiálů.

odlet z Fidži
Snídaně. Transfer na letiště, odlet do Prahy, po
překonání datové hranice posun data o jeden
den nazpět. Přílet na letiště Praha - Ruzyně.

odlet z prAHy

let nA trAse

přílet nA Fidži
Přílet na Fidži (vzhledem k přeletu datové hranice
vypadává 1 den).  Transfer do hotelu, ubytování.

poByt nA Fidži
Snídaně. Pobyt v hotelu dle vlastního výběru,
možnost fakultativních výle tů. Doporučujeme: vý-
lety na malé korálové ostrůvky se šnorchlováním 

1

2

3

1110 4 -

leteckou přepravu Praha - Nadi - Praha (s přestupy)
letištní taxy 
sdílený transfer letiště - hotel - letiště
7x nocleh se snídaní v hotelu dle vlastního výběru
asistenci partnerské cestovní kanceláře

Cena obsahuje

fakultativní výlety 
cestovní pojištění

Cena neobsahuje
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popis: luxusní resort s 33 pokoji leží na ostrůvku Matamanoa uprostřed tyr-
kysové laguny 30 km západně od Nadi. Ostrůvek je ideální k prožití romantic-
kých líbánek či dovolené daleko od civilizace. Ubytování v pokojích nebo v
luxusních plážových bungalovech ve fidžijském stylu.
VyBAVení: restaurace s melanéskou a mezinárodní kuchyní, bar s živou hud-
bou, bazén.
pláž: s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
záBAVA A sport: šnorchlování, tenisové kurty, stolní tenis, volejbal, horská
kola, kánoe, windsurfing, plachetnice, rybolov.
strAVoVání: snídaně formou bufetu; možnost stravování a la carte v hote-
lové restauraci.
VyBAVení pokoJů: koupelna s WC, fén, klimatizace, kávovar, lednička, mini-
bar, rádio, trezor, sedací souprava, 
oddělená ložnice, terasa; maximálně 3 osoby na pokoji.
Ubytování dětí do 12 let není možné.

Matamanoa Island Resort 
MAMANUTSA

HHHH

popis: resort je umístěn na hlavním ostrově Fidži Viti Levu, v tropické za-
hradě, u nádherné pláže Natodola Bay s jemným bílým bískem, která je le-
movaná palmami. Nachází se 40 minut jízdy od mezinárodní letiště Nadi.
VyBAVení: 5 restaurací a barů, 4 bazény, masáže, sauna, parní lázně, sva-
tební pavilon a konferenční prostory, obchod s dárky, prádelna.
pláž: pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
záBAVA A sport: 18-jamkové golfové hřiště, fitness centrum, šnorchlování,
dětský klub, dětský bazén.
VyBAVení pokoJů: pokoje jsou s výhledem na moře a lagunu nebo do tro-
pické zahrady; koupelna s WC, fén, klimatizace, telefon, TV, DVD a CD přehrá-
vač, minibar, trezor, internet, žehlící prkno.

Intercontinental Fiji 
Golf Resort and Spa 
CORAL COAST

HHHH

popis: Resort se nachází na jižním pobřeží hlavního ostrova Viti Levu – tzv.
Coral Coast. Je zasazen v tropické zahradě, několik kroků od bílého písči-
tého pobřeží. Resort nabízí ubytování v pokoji, či typických ,,bure“ (bungalo-
vech) za příplatek.
VyBAVení: bazén, posilovna, restaurace, bary, lázně, malé hřiště na tréno-
vání golfu, kadeřnický salón, tenisové kurty, masáže; možnost svatebního
obřadu.
záBAVA A sport: ceremoniál kava a jiné kulturní aktivity, půjčení kajaků,
šlapacích lodí, vybavení na šnorchlování, potápění, tenis, volejbal, stolní
tenis.
strAVoVání: se snídaní formou bufetu; možnost stravování a la carte
v jedné z několika restaurací.
VyBAVení pokoJů: balkon, klimatizace, radio, TV, zařízení k přípravě
kávy/čaje, trezor, vysoušeč vlasů, žehlička, žehlící prkno, lednice.

Outrigger on the Lagoon Fiji
CORAL COAST

HHHH



popis: Malolo Island Resort leží na ostrově Malolo a  je součástí souostroví
Mamanuca, 25 km západně od letiště Nadi (hlavní ostrov Vita Levu). Resort
se nachází v krásné tropické zahradě, jen několik kroků od nádherné písečné
pláže. K dispozici je celkem 47 vilek.
VyBAVení: restaurace a bar, směnárna, čistírnu oděvů, obchod se suvenýry, 
pláž: krásná písečná pláž přímo u hotelu
záBAVA A sport: venkovní bazén, potápění, šnorchlování, vodní sporty na
pláži, plachtění, rybaření, lázně, animační programy pro děti
strAVoVání: bez snídaně. Za příplatek je možné využít plnou penzi.
VyBAVení pokoJů: vilky v místním stylu - jeden prostorný pokoj s koupel-
nou, WC, fén,  klimatizace, větrák, varnou konvice, lednička,  trezor, terasa.
Všechny vilky mají výhled na moře.   

Malolo Island Resort
MAMANUCA

HHHH

popis: Soukromý luxusní resort se nachází na nejsevernějším ostrově sou-
ostroví Mamanuca. Zde si budete moci plně užít večeři na pláži v napro-
stém soukromí za svitu svíček, strávit den šnorchlováním či navštívit místní
lid v jejich vesnici a zúčastnit se s nimi některých jejich tradičních ceremo-
niálů. Resort nabízí ubytování ve 34 vilách a ,,bure“ (bungalovech).
VyBAVení: bazén, bar, restaurace, butik, lázně, tenisový kurt
záBAVA A sport: tenis, půjčení kajaků, jízda katamarány, půjčení vybavení
na šnorchlování, windsurfing, stolní tenis
strAVoVání: s kontinentální snídaní; možnost stravování a la carte v re-
stauraci.
VyBAVení pokoJů: klimatizace, venkovní sprcha, lednice, zařízení k pří-
pravě kávy/čaje, vysoušeč vlasů, žehlička, žehlící prkno, trezor.
Ubytování dětí do 12 let není možné.

Tokoriki Island Resort 
MAMANUCA

HHHH
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popis: Nukubati je soukromý ostrov tak typický svojí nedotčeností, bílými
písčitými plážemi  a křišťálovou vodou s korálovými útesy lákající ke šnorchlo-
vání či potápění. Díky pouhým 7 bungalovům si Nukubati udržuje jedinečné
kouzlo dokonalého soukromí. Ve chvíli, kdy vstoupíte na tento ostrov, pocítíte
jedinečnou kombinaci romantiky a dobrodružství Jižního Pacifiku.
VyBAVení: tenisový kurt, 2 bary, restaurace.
záBAVA A sport: potápění, šnorchlování, rybaření, surfování, plachtění,
tenis, volejbal, masáže, kriket.
strAVoVání: plná penze i s nápoji (nealkoholické, alkoholické).
VyBAVení pokoJů: okna i dveře jsou vybaveny žaluziemi, přičemž pokojej
zůstávají stále světlé a vzdušné.
Ubytování dětí do 12 let není možné.

Nukubati Island Resort
NAKUbATI

HHHH

popis: luxusní resort se nachází na ostrově patřící k souostroví Mama-
nuca. Nabízí naprosté soukromí a možnost úžasného potápění či šnorchlo-
vání. Ubytování v Hillside Villa, možnost ubytování ve vile přímo na pláži za
příplatek.
VyBAVení: bazén, tenisové kurty, 9-jamkové golfové hřiště, bar, restaurace,
lázně.
záBAVA A sport: let helikoptérou nad ostrůvky, návštěva místní vesnice,
tenis, golf, jogging, volejbal, badminton, kriket, petanque, windsurfing, půj-
čení kajaků, šlapacích lodí, rybaření, plavba lodí při západu slunce.
strAVoVání: plná penze s nealkoholickými nápoji.
VyBAVení pokoJů: ložnice oddělená od obývacího pokoje, koupelna,
šatna, jacuzzi, klimatizace, zařízení k přípravě kávy/čaje, lednice, telefon, vy-
soušeč vlasů, CD přehravač. 

Vomo Island Resort  
MAMANUCA

HHHHH



OCEÁNIE/NOVÁ KALEDONIE

VízA: občané ČR nepotřebují turistické vízum.
očkoVání A lékAř: při cestách na Novou Kaledonii není nutné žádné očkování. 
JAzyk: úřední jazyky: francouzština. 
čAsoVý posun: + 11 hodin vůči středoevropskému času.
nápoJe A strAVA: resorty nabízejí především mořskou stravu, ale také zde naleznete kuchyni
evropskou.  

měnA A směnárny: oficiálním platidlem je frank (CPF). Doporučujeme se vybavit jakoukoli svě-
tově uznávanou měnou (USD, EURO), kterou lze bez problémů směnit. Ale z hlediska rychlosti a
operativnosti placení doporučujeme se vybavit na cestu jakoukoliv mezinárodně uznávanou kred-
itní kartou. 
elektřinA: 220 V / 50 Hz. Pro správnou funkci Vašich přístrojů je proto třeba redukci na zástrčku. 
sportoVní AktiVity: potápění, šnorchlování, vodní sporty.

Důležité informace

NOVÁ KALEDONIE

NOVÁ KALEDONIE

11 dní / 7 nocí EXO–880

77.990,– Kčod

výletů můžete navštívit následující mís ta: hlavní
město Nou méa, kulturní cen trum Tji baou, Plaine
des Lacs, vodopády Made leine, záliv Prony, atd.

nouméA - prAHA
Snídaně. Volno na kou pání. Transfer na letiště,
odlet z Nouméy do Prahy.

přílet do prAHy

odlet z prAHy

let nA trAse

přílet do nouméy
Přílet do Nouméy, hlavního města Nové Kaledonie.
Transfer do hotelu, ubytování.

noVá kAledonie
Snídaně. Pobyt u moře, možnost koupání, opa lo-
vání, sportování a vý le tů. V rámci fakulta tivních 
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9 4 -

leteckou přepravu Praha - Nouméa - Praha (s přestupy)
letištní taxy 
7x nocleh se snídaní v hotelu
transfery letiště - hotel - letiště
asistenci partnerské CK

Cena obsahuje

turist. odletovou taxu 18,- USD
fakultativní výlety 
cestovní pojištění

Cena neobsahuje
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popis: Moderní apartmánový resort se nachází ve městě Noumea a skládá
se ze tří budov, všechny apartmány mají výhled na mořskou lagunu. Je ideální
pro pobyt s dětmi. 
VyBAVení: bar, restaurace, knihovna, parkoviště, butik, bazén, dětské brouz-
daliště, směnárna,  zasedací místnost, internet připojení obchod se suvenýry,
mini market, slunečníky a lehátka u bazénu.
záBAVA A sport: šnorchlování, volejbal, vodní sporty (šlapací lodě, kajaky,
kanoe, vodní lyže), cyklistika, fitness.
strAVoVání: v restauraci s místní a francouzskou kuchyní. 
VyBAVení pokoJů: komfortní prostorné pokoje mají klimatizaci, TV, telefon,
rádio,  balkon či terasu, kompletně vybavený kuchyňský kout. Všechny apart-
mány jsou vybaveny zdarma připojením k internetu, LCD TV, DVD přehrá-
vačem, trezorem, žehličkou a žehlicím prknem.

La Promenade Apartment Hotel 
NOUMéA

HHH

popis: resort se nachází na jižním cípu Nové Kaledonie, blízko přírodní tyr-
kysové laguny s bílým prachovým pískem, v místě s názvem Ile des Pins,
které se také nazývá „klenotem Tichomoří“. Luxusní resort. nabízí několik
typů ubytování v blízkosti pláže a v tropické zahradě od standardních po-
kojů až po prostorné bungalovy. Hotel je vzdálen 10 km od letiště v Ile Des
Pins. – 10 minut jízdy. Let z  města Noumea na ostrov Isle of Pines trvá 25
minut.
VyBAVení: bar, restaurace, knihovna, butik, bazén s lehátky a slunečníky,
směnárna,  přístup k internetu na recepci
záBAVA A sport: šnorchlování, volejbal, vodní sporty (šlapací lodě, kajaky,
kanoe, vodní lyže), cyklistika.
strAVoVání: snídaně formou bufetu, možnost stravování a la carte v re-
stauraci s místní a mezinárodní kuchyní.
VyBAVení pokoJů: komfortní prostorné pokoje mají k dispozici klimati-
zaci, TV, telefon, rádio, žehličku, minibar, trezor, vysoušeč vlasů a terasu s
lehátky.

Tera Oure
ILE DES PINS

HHHH



popis: Resort se nachází na ostrůvku Ilôt Maitre vzdáleném 20 minut jízdy
lodí od města Noumea. Je postaven v naprosté harmonii s okolím a architek-
tura bungalovů v sobě spojuje prvky moderní s tradičními. Nabízí několik
typů ubytování v blízkosti pláže či v tropické zahradě. Lze zajistit i ubytování
ve vodních bungalovech za příplatek. 
VyBAVení: bary, restaurace, knihovna, butik, umělecká galerie, babysitting,
směnárna.  
záBAVA A sport: půjčení vybavení na šnorchlování, golf, volejbal, vodní
sporty (půjčení šlapacích lodí, kajaků, kanoí, vodní lyžování).  
strAVoVání: se snídaní formou bufetu; možnost stravování a la carte
v restauraci.
VyBAVení pokoJů: klimatizace, TV, telefon, připojení k internetu, zařízení
k přípravě čaje a kávy, žehlička, minibar, trezor, vysoušeč vlasů.

L’Escapade Island Resort
NOUMéA

HHHH

popis: resort se nachází na jižním cípu Nové Kaledonie, blízko přírodní tyr-
kysové laguny s bílým prachovým pískem. Luxusní resort je inspirován me-
lanesiánskou architekturou a leží na rozloze 4,5ha. Nabízí několik typů
ubytování. Hotel je vzdálen 10 km od letiště v Ile Des Pins. – 10 minut jízdy.
Let z Noumea  na  ostrov Isle of Pines trvá 25 minut.
VyBAVení: bar, restaurace u pláže Oro Bay, butik, bazén, směnárna, kon-
gresová místnost, slunečníky a lehátka u bazénu
záBAVA A sport: šnorchlování, volejbal, vodní sporty (šlapací lodě, kajaky,
kanoe, vodní lyže), cyklistika, tenis. 
strAVoVání: se snídaní formou bufetu; možnost stravování a la carte
v restauraci s místní a francouzskou kuchyní
VyBAVení pokoJů: 
komfortní prostorné pokoje mají k dispozici klimatizaci, TV, telefon, rádio,
zařízení k přípravě čaje a kávy, žehlička, minibar, trezor, vysoušeč vlasů, bal-
kon nebo terasu.

Le Meridien Hotel 
ILE DES PINS

HHHHH



VÝHODNÉ PARKOVÁNÍ 
Zaparkujte za výhodné ceny s CK ESO travel
proklikem z www.esotravel.cz nebo zadáním promo 
kódu  ESO100  na www.goparking.cz

Letíte z Prahy?

Parkujte na GO parkingu

www.goparking.cz

Možnost
krytého stání

GO servis
Mytí nebo servis 
vozu během cesty

GO tank
Tankujte levně
PHM i CNG

24h ostraha
pojištění

N
O

V
IN

KY
Komfortní a rychlý
transfer od vozu
přímo k terminálu

1 den 3 dny 4 dny 8 dní 11 dní 12 dní 14 dní 15 dní
350,- 800,- 890,- 890,- 1190,-  1290,- 1390,- 1490,-

Účinnost ceníku od 1. 5. 2018

GOparkingUniversal_2019_Sestava 1  31.07.19  20:15  Stránka 1

http://www.esotravel.cz/
http://www.goparking.cz/
http://www.goparking.cz/


OCEÁNIE/COOKOVY OSTROVY

VízA: pro návštěvu Cookových ostrovů nepotřebují občané ČR turistické vízum.
očkoVání A lékAř: při cestách na Cookovy ostrovy není nutné žádné očkování. 
JAzyk: úřední jazyky: angličtina, maorština. 
čAsoVý posun: - 10 hodin 
nápoJe A strAVA: resorty nabízejí prvotřídní mořskou stravu, nepřeberné druhy tropického ovoce,
ale také evropskou či asijskou kuchyni.  

měnA A směnárny: oficiálním platidlem je novozélandský dolar (NZD). Doporučujeme se vybavit
světově uznávanou měnou (USD, EURO) a jakoukoliv mezinárodně uznávanou kreditní kartou. 
elektřinA: 220 V / 50 Hz s Pro správnou funkci Vašich přístrojů je třeba redukci na zástrčku. 
sportoVní AktiVity: potápění, šnorchlování, surfování, rybaření, golf.

Důležité informace

COOKOVY OSTROVY

COOKOVY OSTROVY

11 dní / 7 nocí EXO–875

67.990,– Kčod

odlet z prAHy

přílet nA CookoVy ostroVy
Přílet do Rarotongy, hlavního města Cookových
ostrovů. Transfer do hotelu, ubytování. Volno na
koupání. 

poByt nA CookoVýCH ostroVeCH
Snídaně. Volno na kou pání, opalování či sporty.
Mož nost využití nabídky fa kul ta tivních výletů - do-
poruču je me nav štívit místní vesnici Cultural Villa -
ge, za hrát si golf, ryba řit či absol vo  vat pro cházku
do hor spojenou s lezením po skalách.

odlet do prAHy
Snídaně. Transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.

přílet do prAHy
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leteckou přepravu Praha - Cookovy ostrovy - Praha
letištní taxy 
7x nocleh se snídaní v hotelu
transfery letiště - hotel - letiště
asistenci partnerské CK

Cena obsahuje

vstupní vízum do USA 
(let přes Los Angeles - lze stopover)
odletovou turist. taxu (25,- NZD) 
fakultativní výlety

Mimo samostatné zájezdy na Cookovy ostrovy doporuču-
jeme kombinaci poby tu na Cooko vých ostrovech s pozná-
vacími okruhy v Austrálii či na Novém Zélandu. Odpočinkový
pobyt na Coo ko  vých ostrovech lze zároveň přidat na závěr
výše uvedených poznávacích okruhů na libovolné množství
dnů. Ceny těchto zájezdů Vám rádi zpracujeme na vyžádání. 

Cena neobsahuje





















337

popis: luxusní plážový hotel s 250 pokoji 5 různých ka tegorií včetně 9 suit se
nachází západně od Rarotongy 5 minut jízdy od letiště a 8 minut jízdy od
Avarua s obchody, kavárnami, bary. 
VyBAVení: 2 restaurace s místní i evropskou kuchyní, bar, sladkovodní
bazén, tropické zahrady, fitness, lázně, internetová místnost, prádelna, trezor
na recepci, na vyžádání hlídání dětí (za poplatek), obchody se suvenýry,
půjčovna automobilů.
pláž: s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
záBAVA A sport: 2 tenisové kurty, 4 kurty na squash, golf (ve vzdálenosti 5
minut jízdy od hotelu), vodní sporty na pláži.
strAVoVání: snídaně formou bufetu; možnost stravování a la carte v
hotelové restauraci.
VyBAVení pokoJů: koupelna s WC, klimatizace, stropní ventilátor, TV, tele-
fon, minibar, kávovar, lednička, balkon či terasa; maximálně 3 osoby na
pokoji.

Edgewater Resort
OSTROV RAROTONGA

HHHH

popis: klidný hotel v jihozápadní části ostrova; ubytování ve vilkách či stu-
diích v polynéském stylu.
VyBAVení: restaurace, bar, bazén, dětský klub, tropická zahrada, obchody,
půjčovna automobilů.
pláž: nejhezčí pláž ostrova s jemným bílým pískem. 
záBAVA A sport: centrum vodních sportů (šnorchlování, kajaky, šlapadla,
plachetnice, windsurfing, výlety lodí s proskleným dnem, potápění), plážový
volejbal. 
strAVoVání: snídaně formou bufetu; možnost stravování a la carte v ho-
telové restauraci.
VyBAVení Vilek: 2 koupelny, WC, fén, klimatizace/stropní ventilátor, TV,
DVD přehrávač, kuchyňka, lednička, kávovar, terasa, barbecue; pro rodiny
možnost ubytování v bungalovech s více ložnicemi; plážové vilky za přípla-
tek; maximálně 3 osoby ve vilce.

Pacific Resort Rarotonga
OSTROV RAROTONGA

ESO
tip
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popis: resort s pouze 8 vilami se nachází na jižním pobřeží ostrova Raro-
tonga, na březích omračující laguny Titikaveka lagoon, která je známá svými
bílými písčitými plážemi. Ubytováni budete v typických vilách, které jsou umís-
těny v tropické zahradě s výhledem do laguny.
záBAVA A sport: půjčení vybavení ke šnorchlování, kajaků, kol, fakultativní
výlety (okružní výlet po ostrově, výlety lodí, atd.)
strAVoVání: snídani, oběd i večeři lze objednat přímo na pokoj. Resort
nemá restauraci. 
VyBAVení pokoJů: každý bungalov má malý venkovní bazén,  vybavená ku-
chyňka, TV, DVD a CD přehrávač,  klimatizace, telefon.
Ubytování dětí do 13 let není možné.

Sea Change Villas 
OSTROV RAROTONGA

HHHH

popis: luxusní resort s 37 plážovými a vodními bungalovy, jako jediný na
Cookových ostrovech leží na soukromém ostrově.
VyBAVení: 2 restaurace, bar, venkovní sladkovodní bazén, lázně, masáže,
obchod se suvenýry, půjčovna automobilů, motocyklů a jízdních kol, trezor
k dispozici na recepci.
pláž: s jemným bílým pískem přímo u resortu.
záBAVA A sport: vodní sporty na pláži (zdarma kajaky, šnorchlování, šla-
padla, kánoe, windsurfing), potápění, plážový volejbal, stolní tenis, kulturní
aktivity – hodiny tradičního tance, tradiční vaření, ruční práce, procházky s
místním průvodcem, zábavné večery pro hotelové hosty.
strAVoVání: snídaně formou bufetu; možnost stravování a la carte v
hotelové restauraci.
VyBAVení BungAloVů: koupelna s WC, fén, sprcha pod širým nebem,
klimatizace, stropní ventilátor, minibar, telefon, kávovar; maximálně 3
osoby v bungalovu.

Aitutaki Lagoon Resort & Spa 
AITUTAKI

HHHH
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popis: oblíbený nově rekonstruovaný hotelový komplex 
s 284 pokoji se nachází v severozápadním cípu ostrova Mauritius, nedaleko
Grand Baie; vzdálenost 75 km od letiště a 25 km od hlavního města Port
Louis.
VyBAVení: 2 restaurace, 2 bary, velký bazén, dětský klub, rozsáhlá tropická
zahrada, turistické centrum.
pláž: s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
záBAVA s sport: 3 tenisové kurty, volejbal, stolní tenis, centrum vodních
sportů (zdarma vodní lyžování, windsurfing, plachtění, kajaky, šlapadla, vý-
lety lodí se skleněným dnem, šnorchlování), zdarma sportovní aktivity
(tenis, stolní tenis, volejbal), disko, zábavní večerní programy pro hotelové
hosty.
strAVoVání: pobyt s polopenzí, snídaně formou bufetu a večeře výbě-
rem z menu nebo formou bufetu. Za příplatek je možný pobyt s All Inclu-
sive, který zahrnuje snídaně, obědy a večeře, občerstvení během dne,
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 10.00-24.00 hodin. 
VyBAVení pokoJů: koupelna s WC, fén, klimatizace, telefon, rádio, mini-
bar, trezor, kávovar, balkón nebo terasa. 
Ve standardním pokoji lze ubytovat maximálně 2 dospělé osoby a dítě do 4
let. Ubytování rodin s dětmi lze zajistit za příplatek v pokojích vyšší katego-
rie (superior nebo rodinný).

beachcomber Canonnier 
SEVEROZÁPADNÍ PObřEŽÍ

HHHH



OCEÁNIE/TONGA

TONGA

11 dní / 7 nocí EXO–882

84.990,– Kčod

odlet z prAHy

let nA trAse prAHA - nuku’AloFA

přílet do nuku’AloFA
Přílet do Nuku’alofa, hlavního města království Tonga.
Přelet na ostrov Foa, který je jedním z ostrovů sou-
ostroví Ha’apai. Transfer do hotelu, ubytování.

poByt nA ostroVě FoA
Snídaně. Pobyt u moře, mož nost kou pání, opalo vání,
sportování a vý letů. Ostrov Foa nabízí výborné 
pod mín ky pro šnorchlová ní a potá pě ní. V rámci fa-
kultativních výletů máte na výběr výlety lodí na
okolní ostrovy.

nuku’AloFA - prAHA
Snídaně. Volno na koupání. Transfer na letiště, přelet
ostrov Foa - Nu ku’a lofa. Od let do Prahy.

přílet do prAHy

1

2

3

11

10

9 4 -

leteckou přepravu Praha - Nuku’alofa - Praha 
(s přestupy)
letištní taxy 
vnitrostátní přelety
7x nocleh se snídaní v hotelu
transfer letiště - hotel - letiště
asistenci partnerské CK

Cena obsahuje

turist. odletovou taxu 10,- USD
fakultativní výlety 
cestovní pojištění

Cena neobsahuje



















TONGA - jediné království v Oceánii je ostrovním státem v jihozápadní části Tichého
oceánu, leží na jihozápad od Západní Samoy a na východ od Fidži. Tonžský král založil
roku 1875 konstituční monarchii a jeho vládní systém přežívá dodnes prakticky beze
změny. Na ostrovech žije množství ptactva a vyskytují se tam největší netopýři na světě,
tzv. létající lišky.

TONGA
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popis: unikátní koncept vil sousedících se dvěmi  sesterskými resorty Heri-
tage Le Telfair 5* a Heritage Awali 4* leží v přírodní rezervaci Bel Ombre na
jihu ostrova Mauritius. 
VyBAVení: součástí areálu je 18-ti a 9-ti jamkové golfové hřiště, 12 restau-
rací, 8 barů, 2 lázeňská centra, plážový klub, dětský klub, 5 bazénů.
pláž: 1 kilometr dlouhá písečná pláž u hotelů Le Telfair i Awali s lehátky,
slunečníky, sociálním zařízením, restaurací a barem přístupna pro hosty
ubytované v Heritage villas.
Konzumace v restauraci a na baru za popaltek.
záBAVA A sport: neomezené green fee na golfových hřištích v areálu.
Windsurfing, šlapadla, kajaky, plavba lodí s proskleným dnem, šnorchlování,
jóga, tai chi, stolní tenis, lukostřelba, tenis, šipky, fitnes centrum. Za popla-
tek: potápění, vodní lyže, kitesurfing, rybolov na otevřeném moři, horská
kola, osobní trenér, lekce tenisu, kitesurfingu, jízda na koni, jízda na čtyřkol-
kách, naučné procházky přírodní rezervací.
strAVoVání: ubytování bez stravy;  za příplatek snídaně
VyBAVení pokoJů: dvou, tří a čtyřložnicové vily jsou vybaveny halou, zaří-
zenou kuchyní, jídelnou, klimatizovanými ložnicemi (bez možnosti přistýl-
kyú, stropním ventilátorem, obývací částí s TV, trezorem, venkovní terasou s
výhledem do zeleně, grilem, bazénem. Hosté mají k dispozici elektrovozík,
denní úklid vily, wi-fi. Za poplatek služby komorníka, prádelna, služby ku-
chaře, stravování v restauracích hotelu.

Sandy beach Resort
FOA, HA’APAI

HHHH

ESO
tip



OCEÁNIE / Samoa & Tonga & Fidži & Vanuatu

Samoa –Tonga – Fidži –
Vanuatu

Polynésie – Melanésie: hebká krása
korálových ostrovů a pekelná krajina
vulkánů. Svůdný tanec Polynésanek
a rej melanéských kanibalů. Žádná
šeď, ale exotika v ryzí podobě.

20 dní / 17 nocí EXO-898

179.900,– Kčod



ODLET Z PRAHY 1
Odlet z Prahy přes Londýn a Los Angeles do Apie na Západní Samoe. 

SAMOA – APIA 2
Přílet do Apie brzy ráno (v noci). Transfer do hotelu, nocleh. Snídaně, volno,
odpoledne půldenní okruh po metropoli Samoy s návštěvou muzea Roberta Louise
Stevensona a jeho hrobu, přístavu, trhu se zeleninou Maketi Fou a mořské rezervace
Palolo. Apia je proslavená ohromnou koncentrací kostelů většiny protestantských
denominací a i přes veškerou modernizaci si udržuje tichomořský šarm. Nocleh v Apii. 

ZÁPADNÍ UPOLU 3
Snídaně. Celodenní výlet po západním pobřeží Upolu s koupáním na místních
scénických plážích, piknikovým obědem pod palmami a návštěvou horského
vnitrozemí ostrova Upolu. Nocleh v Apii. 

VÝCHODNÍ UPOLU 4
Odjezd podél východního pobřeží. Návštěva vesniček a dřevořezbářů v osadě Uafato.
Průjezd průsmykem Le Mafa na jižní pobřeží, návštěva vodopádu Sopoaga. Oběd ve
vsi Laloman na mysu Tapaga, možnost koupání na místních plážích. Nocleh v Apii. 

APIA – (SAVAI ’I) 5
Snídaně. Volný den v Apii, možnost fakultativního leteckého výletu na druhý hlavní
ostrov Samoy Savai’i, který je vyhlášen nedotčenou přírodou a tradičním způsobem
života. Nocleh v Apii. 

SAMOA / APIA – TONGA / NUKU’ALOFA 6
Snídaně. Transfer na letiště, odlet na Tongu přes mezinárodní datovou hranici. 

TONGATAPU 7
Přílet na Tongu (časový posun + 24 h), transfer do hotelu v Nuku’alofa. Tonga patří 
k jedné z nejsvéráznějších zemí jižního Pacifiku a je jedinýžm královstvím Tichomoří.
Prohlídka ostrova Tongatapu se zastávkou u královského paláce a místa, kde byla
chována želva Tui Malilo, kterou Tonžanům daroval kapitán Cook. Želva zemřela ve
věku asi 200 let teprve před 40 lety a je dodnes na Tonze uctívána. Prohlídka
královských hrobek langi, tzv. polynéských pyramid, a tajemného megalitu Ha’ amon
ga’a Maui, který měl asi astronomickou funkci a patří.  Večer korálové útesy u Houmy
na jižním pobřeží s nepravými gejzíry, které chrlí vodu do výšky 30 m. Zastávka ve
vesnici Kolovai s posvátnými netopýry, kteří obsypávají stromy. Nocleh v Nuku’alofě. 

TONGATAPU – HA’APAI 8
Snídaně. Odlet do souostroví Ha’apai, transfer na malebný ostrůvek Foa, ubytování 
v plážovém hotelu. Pobyt na pláži. Nocleh a večeře na Foe. 

FOA 9
Snídaně. Volný den na jedné z nejkrásnějších pláží Tongy, možnost šnorchlování 
a výletu na blízký korálový ostrůvek, který je přírodní rezervací. Večeře a nocleh na Foe. 

FOA – NUKU’ALOFA – FIDŽI 10
Snídaně. Odlet do Nuku’alofy, odtud pokračování do Nadi na Fidži. Transfer do hotelu
na pláži u Nadi. Nocleh. 

MAMANUCA-I-RA – YASAWA 11
Snídaně. Odjezd do přístavu, odplutí
do malebného souostroví Mamanuca-
i-ra a souostroví Yasawa. Oběd a večeře
na ostrově Waya, pobyt na pláži, nocleh. 

WAYA 12
Plná penze. Polodenní výlet po plážích
s možností půjčení mořských kajaků,
podvečerní procházka džunglí. Nocleh. 

WAYA – NADI 13
Snídaně. Odpoledne lodní transfer
zpět do hotelu u Nadi. Nocleh. 

NADI – SUVA 14
Snídaně. Celodenní výlet podél pobřeží do hlavního města Fidži Suvy s návštěvou
muzea se zbytky ze vzbouřenecké lodi Bounty a obědem na nábřeží a prohlídkou
centra města. Suva je neuvěřitelnou směsí národů, ras a náboženství, městu dominuje
viktoriánská promenáda s dominantou Staré radnice. Návrat do Nadi, nocleh. 

FIDŽI / VITI LEVU – VANUATU / EFATE 15
Snídaně. Transfer na letiště, odlet do Port Villy na ostrově Efate. Prohlídka ospalého
koloniálního hlavního města Vanuatu, které je půvabnou směsicí anglických 
a francouzských koloniálních vil, s malajskými, čínskými i místními prvky. Prohlídka
kulturního střediska se zajímavou sbírkou melanéských artefaktů, včetně šípů 
z lidských kostí. Transfer do hotelu, pobyt na pláži, nocleh. 

EFATE – TANNA 16
Odjezd na letiště, odlet na ostrov Tanna, seznámení se zajímavými náboženskými
obřady, tzv. kargo kulty, jenž vznikly během období II. světové války. Podvečerní výlet 
k nejaktivnější sopce Melanésie Yasur, která dnem i nocí chrlí lávu. Yasur ční do výšky
360 metrů nad okolní lávová pole. Sopečná láva je zde velmi vazká a vytváří velkolepé
a předvídatelné ohňotrysky, a to zvláště za soumraku. Nocleh na Tanně. 

TANNA – EFATE 17
Transfer, odlet do Port Villy, transfer do hotelu, pobyt na pláži. Nocleh na Efate. 

EFATE – PENTECOST 18
Snídaně. Fakultativní letecký výlet na ostrov Pentecost, kde se koná tradiční zkouška
dospělosti, skok s liánou kolem nohou. Tento rituál byl inspirací pro vznik bungee
jumpingu. Návrat na Efate. 

EFATE – AUCKLAND – LOS ANGELES – LONDÝN – PRAHA 19
Snídaně. Odjezd na letiště, odlet přes mezinárodní datovou hranici do Prahy. 
(Možnost prodloužení pobytu na Novém Zélandu). 

PŘÍLET DO PRAHY20

4 panenské ostrovy v Tichém
oceánu

na vlastní oči uvidíte jednu 
z nejaktivnějších sopek

krásné pláže s průzračně čistou
vodou

exkluzivní poznávací cesta

leteckou dopravu Praha – Seoul  – Nadi – Apia – Nadi – Nuku‘alofa –
Ha’apai – Nuku’alofa – Nadi – Port Vila – Tanna – Port Vila – Nadi –
Seoul – Praha
17 nocí v hotelech 3* (na Waye a Tanně ve stylových bungalovech) 
se snídaní
program, transfery a stravování dle itineráře
místního průvodce
českého průvodce (min. 12 osob)

Cena obsahuje

fakultativní výlety a vstupy mimo program

Cena neobsahuje













07.04. – 26.04.2019. . . . . 198.900,– kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj. . . 41.990,– kč
Minimum: 12 osob

Individuálně bez českého průvodce:
15.02. – 10.12.2019. . . . . 179.990,– kč

Termíny
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OCEÁNIE/FRANCOUZSKÁ POLYNéSIE

Vstupní FormAlity: občané ČR i SR mají s Francouzskou Polynésií bezvízový styk, při letech přes USA nutná vs-
tupní autorizace, případně vízum do USA!
očkoVání A lékAř: není vyžadováno žádné speciální očkování. 

JAzyk: úřední jazykem je francouzština a tahitština, anglicky se domluvíte v turistických centrech. 
čAsoVý posun: - 11 hodin vůči středoevropskému času. 
nápoJe A strAVA: pobyt ve Francouzské Polynésii patří mezi nejdražší na světě. Orientační cena večeře v
hotelovém resortu je od 25,- Euro do 70,- Euro dle kategorie hotelu,  nealko nápoje cca 2,- Euro, pivo cca 3,- Euro.
Voda z vodovodní sítě je většinou pitná, přesto doporučujeme zakoupit vodu v plastových lahvích v místních ob-
chodech. 
měnA: oficiální měnou je pacifický frank, který je pevně vázán na Euro. Za jedno Euro je 119,- pacifických franků
(CPF). Platební karty jsou všude běžně přijímány. 
elektriCké nApětí: 220 V. Doporučujeme s sebou adaptér. 

sportoVní AktiVity: na všech ostrovech jsou na plážích centra vodních sportů, kde je možné za poplatek využít
širokou nabíd ku vodních sportů. Nejoblíbenějšími sportovními aktivitami je určitě potápění a šnorchlování vzhle-
dem k blankytně modrému oceánu a pestrobarevnému podmořskému světu. 
potápění: orientační cena ponoru s kyslíkovou bombou se pohybuje cca 40,- Euro a více. 
nákupy: nejoblíbenějšími suvenýry jsou mořské mušle a černé perly, které se pěstují pouze na perlorodých far-
mách ve Francouzské Polynésii. 
Výlety A průVodCe: ve všech hotelech je na recepci možné za koupit fakultativní výlety s anglicky či francouzsky
hovoří cími průvodci. Nejoblíbenějšími výlety jsou okruhy po ostro vech a krmení a plavání s žraloky a rejnoky. Během
pobytu na hlavním ostrově Tahiti určitě nevynechejte celodenní výlet džípem do nitra ostrova Tahiti. 
pronáJem AutomoBilu: orientační cena pronájmu automobilu je cca 60,- Euro na den a více dle typu auto-
mobilu + pojištění.

FRANCOUZSKÁ POLYNéSIE - pět souostroví a celkem 118 ostrovů v Jižním Pacifiku dohromady
vytváří Polynésii, místo, jež přitahuje svými nádhernými písčitými plážemi, blankytně modrým
mořem a korálovými útesy stále více turistů. Více než 2/3 obyvatelstva žije na souostroví Tahiti s
hlavním měs tem Papeete, jež je také výchozím bodem k návštěvě dal ších souostroví, především
nedalekých ostrovů Moorea či světoznámého bora bora. Díky přízni vým klimatickým podmínkám,
kráse místních žen a rozmanité přírodě na tuto dovolenou jistě dlouho nezapomenete.

Důležité informace

FR. POLYNÉSIE

TAHITI (1.045 km2) - Tahiti, také nazývaný „ostrov lásky, je největším ze všech polyné-
ských ostrovů. Hlavní město Papeete je hospodářským, politickým i kulturním centrem celé
oblasti a rovněž výchozím bodem k  návštěvě dalších ostrovů. Stotisícová “metropole“
má mnoho turistických lákadel a ožívá ve večerních hodinách. Najdete zde desítky barů a
restaurací a zábava se může protáhnout až do ranních hodin. Ostrov je vulkanického pů-
vodu a na rozdíl od ostatních ostrovů Francouzské Polynésie jsou pláže pokryté černým vul-
kanickým pískem. Velký ostrov – Tahiti Nui je protnut hlubokými, nádhernými údolími a
jeho vnitrozemskému pohoří vévodí hora Orohena vysoká 2.241 m. S hornatým malým
ostrovem Tahiti, tedy Tahiti Iti, je spojen úzkou šíjí u vesničky Taravao. Skalnaté pobřeží na
západní straně ostrova Tahiti nabízí okázalé výhledy a dlouhé černé písečné pláže
s ideálním vlnami pro surfování.
MOOREA (134 km2) - Ostrov Moorea můžete spatřit z hlavního ostrova Tahiti, je vzdálený
pouze 21 km a mezi Tahiti a Mooreou jezdí několikrát denně pravidelné lodní spojení. Os-
trov Moorea je zem historie a legend. Tradice vypráví, že Moorea je ploutev obrovské ryby
Tahiti. Jedné tmavé noci se Hiro, polynéský bůh zlodějů a námořníků, pokoušel ukrást horu
Rotui a dovléci jí na své kanoi na ostrov Raiatea. Naneštěstí pro Hira, tuto loupež spatřil bůh
Pai, když vystoupal na Tahiti na horu Tataa. Pai se pokusil Hira zastavit a vyslal za ním svůj
mocný oštěp. Ovšem minul a tímto způsobil díru v hoře Mouaputa (“Probodnutá Hora”),
kterou můžete vidět dodnes. Oštěp pokračoval v cestě až na Raiateu, kde usekl kousek jed-
noho z vrcholků. Hiro popadl menší z pahorků a odnesl ho na Raiateu, kde ho upustil po-
blíž Marae Taputapuatea. Tento pahorek plodí stejnou vegetaci jako hora Rotui (Moorea).
Sochařská nádhera Cookova zálivu, rozprostřená až k vytesaným vrcholům hor, včetně velmi
půvabné hory Rotui zaujme podobně jako záliv Opunohu, jehož tmavá voda odráží strmé
stěny hor byla vždy atraktivní pro milovníky krásy, umělce a filosofy z celého světa. Dříve byl
ostrov znám pod jménem Aimeho, až později uznávaný kněz dal ostrovu jméno Moorea
(žlutá ještěrka) podle svého snu, kdy se mu zdálo o obrovské a velmi krásné žluté ještěrce.
Scénická nádhera a historie jsou hlavními lákadly tohoto ostrova, který je znám příjemným

životním stylem a také vysokou kvalitou vypěstovaných ananasů. Je zde mnoho bílých pí-
sečných pláží, rozsáhlá rozmanitost korálů a bohatost podmořského života.
BORA BORA (30 km2) - Nejznámější ostrov celé oblasti leží 240 km od ostrova Tahiti,
cesta letadlem trvá cca 1 hod a 20 min.  Před více než pěti milióny let vynesl mohutný vý-
buch podmořské sopky obrovitý masiv hornin nad hladinu moře, jejichž zbytky dnes tvoří
ostrov Bora Bora. Ostrov se od té doby vlastní vahou pomalu propadá zpátky do moře, z
dříve kulatého kráteru zbývá jen půlkruh a dvě hory, ale korálový útes stále ještě obklo-
puje celý ostrov. Hlavní ostrov, položený uprostřed překrásné laguny, je obklopen menšími
ostrůvky a celé souostroví chrání korálový útes, který je pravým rájem pro potápěče i
ideálním místem pro šnorchlování a pozorování podmořského světa. Projížďka po ostrově
s prohlídkou zbytků svatyň marae a zastávkami na vyhlídkách Vám ostrov náležitě představí.
Nejintenzivnějším zážitkem je však výlet do mořských vod za rejnoky a žraloky.
HUAHINE (75 km2) - Ostrov tajemství a ostrov rebelů znám díky divokým válečníkům a
odporem ke změnám, který je dnes patrný v odmítavém postoji k turismu. Na tomto os-
trově jsou dnes v provozu jen dva hotely a několik malých rodinných penzionů. Hotelů bylo
v minulosti více, ale buď zkrachovaly, nebo je majitelé zavřeli. Žádné další resorty se tu však
nestaví a tak je Huahine velmi dobře dostupnou oázou klidu. Skládá se ze dvou ostrovů,
Huahine Nui (Velký Huahine) na severu a Huahine Iti (Malý Huahine) na jihu, rozdělené
úzkým kanálem. Hornatý ostrov je olemován písečnými plážemi s lagunami. Pěstují se zde
melouny, místní druhy zeleniny a ovoce a také vanilka. Nachází se tu největší (i když ne nej-
významnější) a nejlépe zachovaný komplex svatyní marae Maeva, který leží na úpatí hory
Mouatapu. U břehu zálivu Fauna Nui, kterému se pro jeho uzounké ústí říká také jezero,
se seznámíte s podstatou tradičního, velmi pohodlného způsobu rybolovu. K nezapome-
nutelným zážitkům patří krmení posvátných úhořů. Pro milovníky klidu představuje Hu-
ahine opravdový ráj. Pohodlný a neuspěchaný život domorodců je tak nakažlivý, že i turisté
zpomalí, a rozvážně přemítají, jestli se mají převalovat pod palmou nebo na pláži.

MANIHI (192 km2) - známý atol ležící 520 km severně od Tahiti. Centrem ostrova je ves-
nice Turipaoa se čtyřmi stovkami obyvatel. Dvacet sedm kilometrů dlouhá laguna s průzračně
čistou vodou utváří charakter tohoto nádherného místa. Na ostrově je několik farem na černé
perly. Nejlepší kratochvílí je koupání v osvěžující vodě, opalování nebo piknik na pláži.
TIKEHAU je příliš krásné na to, aby bylo skutečné, říkají ti, kdo sem již jednou zavítali.
Voda v laguně má jedinečný modravý odstín i na poměry Francouzské Polynésie a je v ní
mimořádné množství ryb. Obyvatelé Tikehau žijí převážně ve vesnici Tuherahera, ležící na
jihozápadě atolu a tak většina nádherných ostrůvků zvaných motu se svým jemňounkým
bílým a růžovým pískem zůstává nedotčených. Mimo velmi pěkných potápěčských lokalit
je zde prostor především pro odpočinek v naprostém klidu a soukromí, ať už na hotelové
pláži či na jednom z motu.
TETIAROA posvátný ostrov všech ostrovů s mnoha svatyněmi a dalšími rituálními místy, vy-
sněný ostrov všech, kteří toužili po ráji na zemi, místo odpočinku tahitských panovníků a také
místo, kde byly princezny ze vznešených tahitských rodin rozmazlovány hojným služebnic-
tvem, aby dosáhly ideálu pozemské krásy. Jako první Evropan atol spatřil kapitán William Bligh,
který zde hledal první dezertéry z lodi Bounty, na níž po té proběhla legendární vzpoura. Tato
událost nakonec spoluutvářela historii atolu dodnes. Tahitská královská rodina darovala atol
doktoru Johnstonu Walteru Williamsovi – jedinému zubaři v tehdejší Polynésii. V roce 1960 pro
sebe ostrov objevil Marlon Brando, když vyhledával vhodné lokality pro ztvárnění příběhu o
vzpouře na lodi Bounty. Film se nakonec točil na Tahiti a Moorea, ale Brandovi Tetiaroa svými
okouzlujícími a nedotčenými plážemi a prastarými posvátnými místy učarovala natolik, že se
rozhodl tuto skupinku motu (ostrůvků) od jednoho z dědiců odkoupit.  Atol tak drahý srdcím
všech Polynésanů získal až po překonání mnohých překážek a protestech místních obyvatel
s tím, že laguna a korálový útes ohraničující nevelká motu zůstane majetkem Tahitské vlády.
Zavázal se také, že bude vždy ctít svatá místa a skutečně vždy podporoval zachování atolu a
šetrný výzkum ekosystému a historicky hodnotných míst.
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MOOREA|TAHITI TETIAROA|TAHITI bORA bORA|TAHITI

odlet z prAHy
Odlet z letiště Praha - Ruzyně. Odbavení na letišti
1,5 hodiny před odletem.

tAHiti - BorA BorA
Přílet na Tahiti do hlavního města Papeete, uvítání
na letišti a transfer na vnitrostátní letiště. Přelet na
ostrov Bora Bora s leteckou společností Air Tahiti.
Ostrov Bora Bora se nachází uprostřed nád herné
blankytně modré laguny s překrásnými plážemi s
jemným bílým pískem. Transfer do hotelu, ubyto-
vání. Volno.

poByt nA BorA BorA
Snídaně. Pobyt na ostrově Bora Bo ra, vzdáleného
240 km severně od Papeete. Volno na koupání, opa-
lo vá ní či šnor chlování. Zdejší laguny jsou pro svou
barevnou pestrost po  klá dány za jedny z nejkrásněj-
ších na světě, proto také každoroč ně navštěvu je
Bora Bora řada osob nos  tí umělec kého, kultur ního i
spo  le čenské ho živo ta. Možnost fa kul  tativních výletů
- k nezapomenu tel  ným zážitkům patří výlet s kr me-
ním žraloků a rejnoků či pro jížď ka kolem tohoto os-
trova, jež měří po obvodu pouze 32 km.

přelet do pApeete
Snídaně. Transfer na letiště a přelet na ostrov Tahiti.
Transfer do hotelu, ubytování. Volno na prohlídku
Papeete.

odlet do prAHy
Snídaně. Transfer na letiště a odlet do Prahy.

přílet do prAHy

10 dní / 7 nocí EXO–887

86.990,– Kčod

10 dní / 7 nocí EXO–891

466.990,– Kčod

10 dní / 7 nocí EXO–890

109.490,– Kčod

odlet z prAHy

tAHiti - mooreA
Přílet na Tahiti, uvítá ní a transfer do přístavu. Transfer
trajektem (30 min.) na 17 km vzdálený ostrov Mo-
orea. Transfer do hotelu, ubytování. Volno. 

ostroV mooreA
Snídaně. Pobyt na  ostrově  Moorea.  Vul ka nic ké
kopce jsou pokryty ananaso vými plantážemi, mnoha
druhy ovocných stro mů a lemovány modrými lagu-
nami s jem ným bílým pískem. Cookova zátoka a zá-
toka Opu no hu na severu ostrova jsou každo ročně
vel kou inspirací pro filmaře z celého světa. Mož nost
fakultativních výletů - k nezapomenutelným zážitkům
patří výlet s krmením žraloků a rejnoků, plavání v ba-
zénu s delfíny či návštěva show v domorodé vesnici
Tiki Village spojená s kulinářským piknikem. Nelze vy-
nechat výlet do vnitrozemí tohoto tropickéhu ostrova.

přeJezd do pApeete
Snídaně. Transfer do přístavu a přejezd trajektem
zpět na ostrov Tahiti. Transfer do hotelu, ubytování.
Volno na prohlídku hlavního města Papeete.

odlet do prAHy
Snídaně. Transfer na le tiště, odlet do Prahy.

přílet do prAHy
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odlet z prAHy
Odlet z letiště Praha - Ruzyně. Odbavení 1,5 hodiny
před odletem.

tAHiti - tetiAroA
Přílet na Tahiti do hlavního města Papeete, uvítání na
letišti a následný. přelet na ostrov Tetiaroa. Transfer z
letiště do luxusního hotelu Brando, ubytování. 

ostroV tetiAroA
Snídaně. Pobyt na ostrově Tetiaroa v luxusní vile s te-
rasou privátním bazénkem a přístupem na pláž.v re-
sortu Brando. Vol  no na koupání, opa lo vání či
šnor chlo vání. Stravování All Inclusive (24 h denně) se
podává v restauracích resortu nebo na požádání
mezi 6.00 - 22.00 v privátním prostředí vily (některé
nadstandardní pokrmy jsou za příplatek). V ceně jsou
rovněž zahrnuty nápoje - balená voda, nealko, pivo,
víno a vybrané druhy šampaňského a lihovin (vína,
šampaňské a lihoviny prémiových značek a edic jsou
za příplatek), Luxus umocňuje 1x fakultativní aktivita
z nabídky hotelu na osobu a den a 1x denně wel-
lness (50 minut). Samozřejmostí je přístup k inter-
netu ve vile a prostorách celého resortu.

přelet do pApeete
Snídaně. Transfer na letiště a přelet zpět na ostrov
Tahiti. Transfer do hotelu, ubytování. Volno na pro-
hlídku hlavního města Papeete.

odlet do prAHy
Snídaně. Transfer na letiště a odlet.

přílet do prAHy

program EXO 887
trajekt Tahiti - Moorea - Tahiti
program EXO 891
leteckou přepravu Tahiti - Tetiaroa - Tahiti
program EXO 890
leteckou přepravu Tahiti - Bora Bora - Tahiti
Všehny programy
leteckou přepravu Praha - Papeete - Praha
transfery letiště - hotel - letiště
7x nocleh se snídaní
asistenci partnerské CK

Cena obsahuje

místní daň 1,26 EURO/os/den splatnou v hotelu
fakultativní výlety
při letech přes USA vstupní povolení ESTA

Cena neobsahuje























TIKEHAU|TAHITI RANGIROA|TAHITI

odlet z prAHy

tAHiti - rAngiroA
Přílet na Tahiti do hlavního města Papeete, uvítání
na letišti a transfer na vnitrostátní letiště. Přelet na
ostrov Rangiroa s leteckou společ ností Air Tahiti.
Transfer do hotelu, ubytování. Volno na koupání.

ostroV rAngiroA
Snídaně. Pobyt na ostrovech Ran giroa. Rangiroa
nabízí prožití klidné, nerušené dovolené. Možnost
fakultativních výletů.

přílet do pApeete
Snídaně. Transfer na letiště a přelet zpět na os-
trov Tahiti. Transfer do hotelu, ubytování. Volno na
prohlídku hlavního města Papeete.

pApeete
Snídaně. Volno na prohlídku ostrova.

odlet do prAHy
Snídaně. Transfer na letiště a odlet do Prahy.

přílet do prAHy

10 dní / 7 nocí EXO–889

108.990,– Kčod

10 dní / 7 nocí EXO–894

111.990,– Kčod
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odlet z prAHy
Odbavení na letišti Praha - Ruzyně 1,5 hod. před
odletem.

tAHiti - tikeHAu
Přílet na Tahiti do hlavního města Papeete, uvítání
na letišti a transfer na vnitrostátní letiště. Přelet
na atol Tikehau s leteckou společ ností Air Tahiti.
Transfer do hotelu, ubytování. Volno na koupání.

ostroV tikeHAu
Snídaně. Pobyt na atolu Tikehau, který nabízí pro-
žití klidné, nerušené dovolené. Možnost fakultativ-
ních výletů.

přílet do pApeete
Snídaně. Transfer na letiště a přelet zpět na ostrov
Tahiti. Transfer do hotelu, ubytování. Volno na pro-
hlídku hlavního města Papeete.

odlet do prAHy
Snídaně. Transfer na letiště a odlet do Prahy.

přílet do prAHy

program EXO 889
leteckou přepravu Tahiti - Tikehau - Tahiti
program EXO 894
leteckou přepravu Tahiti - Tikehau - Tahiti
Všehny programy
leteckou přepravu Praha - Papeete - Praha
transfery letiště - hotel - letiště
7x nocleh se snídaní
asistenci partnerské CK

Cena obsahuje

místní daň 1,26 EURO/os/den splatnou v hotelu
fakultativní výlety
při letech přes USA vstupní povolení ESTA

Cena neobsahuje
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popis: hotel ukrytý v klidné tropické zahradě na západním pobřeží ostrova
Tahiti leží 7 km od centra města.
VyBAVení: 2 restaurace (tematické tahitské večery), 3 bary, 2 bazény, ví-
řivka, turistické centrum, obchody se suvenýry, směnárna, business cen-
trum, půjčovna kol, skútrů a automobilů.
pláž: privátní hotelová pláž s černým vulkanickým pískem 
záBAVA A sport: aquaaerobik, šnorchlování, taneční, hudební předsta-
vení a jiný kulturní program (jen některé dny)
strAVoVání: snídaně formou bufetu, polopenze/plná penze za příplatek.
VyBAVení pokoJů: koupelna s WC, TV, Pay-Per-View, CD/rádio klimati-
zace, telefon, balkón nebo terasa, trezor, kávovar, minibar, fén, wi-fi inter-
net na pokoji zdarma.
golFoVé Hřiště Ve Vzdálenosti 30 km.

Intercontinental Resort
TAHITI

HHHH

popis: hotel se nachází na západním pobřeží ostrova Tahiti  cca 6 km od le-
tiště a 10 km od centra Papeete.
VyBAVení: restaurace, 2 bary, nádherný bazén, turistické centrum, smě-
nárna, internet, wellness centrum, půjčovna kol, skútrů a automobilů.
pláž: bez pláže.
záBAVA A sport: vodní sporty (šnorchlování, kajak), taneční a hudební
představení (jen některé dny), za poplatek: potápění, výlety za delfíny, ryba-
ření. 
strAVoVání: snídaně formou bufetu, polopenze/plná penze za příplatek.
VyBAVení pokoJů: koupelna s WC, vana, ventilátor, klimatizace, trezor, ká-
vovar, některé pokoje pro handicapované, TV/Satelit, DVD, CD/rádio, minibar,
lednička, fén, telefon, internet na pokoji zdarma (kabelové připojení). 
Resortní poplatek 10,50 EUR/pokoj/noc splatný na místě.
golFoVé Hřiště Ve Vzdálenosti 25 km.

Manava Suite Resort 
TAHITI

HHH





poloHA: Atol Tetiaroa leží 53 km severně od Tahiti a je dostupný pouze
prostřednictvím letů Air Tetiaroa z ostrovů Tahiti a Moorea. Let osmimístnými
letadly trvá 15 - 20 minut. Alternativně lze také zajistit transfer helikoptérou.
popis: resort s velmi intimní atmosférou je určen pro maximálně 82 hostů uby-
tovaných v 35 luxusních vilkách s privátním bazénkem. Pětihvězdičkový servis s
All Inclusive je doplněn o několik exkluzivních výletů za poznáním okolí a jeho
ekosystému.
ekologiCký proVoz: Resort se snaží v maximální možné míře využívat přírod-
ních zdrojů samotného atolu, ať už se jedná o stavební materiál nebo
důmyslnou recyklaci energií.
strAVoVání - All inClusiVe: Na menu najdete místní speciality i variace
současné kuchyně s rukopisem šéfkuchařů oceněných Michelinskou hvězdou.
Ovoce a zelenina jsou až na výjimky bio-produkty se zahrad a sadů přímo na
atolu Tetiaroa, ryby a ostatní plody moře dodávají místní rybáři a veškeré pečivo
od chleba po sladké pečivo je od základu připravováno v pekárně přímo na
atolu. Vše se tak podává naprosto čerstvé.Podávání jídel se řídí výhradně potře-
bami a přáními samotných hostů. Jídlo je možné si objednat v kteroukoli denní či
noční dobu a nechat si je servírovat kdekoli v resortu – v restauraci, u bazénu, na
pláži či ve vile.
VyBAVení Hotelu: 2 restaurace, 2 bary, bazén, wellness, konferenční salonek,
WiFi  zdarma.
záBAVA A sport: široká škála aktivit (některé za poplatek) díky nimž můžete
poznat přírodu, kulturu, místní kuchyni nebo se věnovat sportu. Všechny aktivity
se konají v malých skupinkách. Do přírody se můžete vypravit například za ptáky,
velrybami nebo na korálový útes. Unikátní je ovšem možnost pozorovat zde díky
nadaci Te Mana o te Moana mořské želvy včetně nočních výprav, během kterých
můžete sledovat jak snáší vajíčka nebo jak se z nich líhnou želví mláďata.
VyBAVení pokoJů: aquagym, půjčovna kol, fitness, turecké lázně, kajaky, kánoe
(i vahadlové), prkna výbava na šnorchlování, tenisový kurt, knihovna, většina
výletů v ceně.

The brando
TETIAROA

HHHHH
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VyBAVení pokoJů: klimatizace, telefon, kabelová TV, DVD přehrávač, Bluetooth
propojejí multimediálních zařízení, mini bar, kávovar (káva, čaj k dispozici),
koupelna se sprchovým koutem a vanou pod širým nebem, prostorná šatna,
vysoušeč vlasů, koupelnová obuv a župany, denní úklid, repelent na hmyz, velmi
prostorná venkovní terasa s privátním bazénkem a zastřešeným posezením,
přístup na krásnou pláž, trezor, Turndown Service (příprava pokoje na nocleh)
kAtegorie pokoJů:
- One Bedroom Villla: vila 96 m2, 56 m2, bazének 10 m2 kapacita: 2 dospělí + 2
děti
- Two Bedroom Villla: vila 168 m2, 154 m2, bazének 13 m2 kapacita: 4 dospělí
- Three Bedroom Villla: vila 246  m2, 206 m2, bazének 22 m2 třetí ložnice je
samostatný bungalov

s vlastním vchodem kapacita: 6 dospělých



popis: hotel leží na severním pobřeží ostrova na východ od zátok Op-
uhohu a Cookovy zátoky, 8,5 km od letiště a 13 km od přístaviště trajektů
na ostrov Tahiti.
VyBAVení: 2 restaurace, 1 bar, bazén, vířivka, turistické centrum, obchody
se suvenýry, směnárna, bazén.
pláž: privátní hotelová pláž s jemným bílým pískem.
záBAVA A sport: vodní sporty (šnorchlování, kajak), petanque, taneční a
hudební představení (jen některé dny),  tradiční tahitská hostina (jen něk-
teré dny).
strAVoVání: snídaně formou bufetu, polopenze/plná penze za příplatek.
VyBAVení pokoJů: koupelna s WC, TV, DVD, CD/rádio, klimatizace, tele-
fon, balkón nebo terasa, trezor, kávovar, minibar, fén, wi-fi internet na po-
koji zdarma.
golFoVé Hřiště Ve Vzdálenosti 2 km.

Manava beach Resort 
MOOREA

HHHH

popis: hotel leží v severozápadním cípu ostrova nedaleko golfového hřiště, 2
km od letiště a 5 km od přístaviště trajektů na ostrov Tahiti.
VyBAVení: 2 restaurace, 1 bar, turistické centrum, obchody se suvenýry,
směnárna, bazén, výřivka, solárium (poplatek).
pláž: privátní hotelová pláž s jemným bílým pískem.
záBAVA A sport: vodní sporty (šnorchlování, kajak), taneční a hudební
představení, tradiční tahitská hostina (vše jen některé dny).
strAVoVání: snídaně formou bufetu,p olopenze/plná penze za příplatek.
VyBAVení pokoJů: koupelna se sprchou a WC, ventilátor, klimatizace, tre-
zor, kávovar, některé pokoje jsou přizpůsobeny handicapovaným hostům,
TV/Satelit, DVD, CD/rádio, minibar (1x denne doplneni minibaru - zahrnuje:
2x piva, 2x nealko, 2x voda), fén, telefon, wi-fi internet na pokoji zdarma, 
golFoVé Hřiště Ve Vzdálenosti 2 km.

Sofitel Ia Ora beach Resort 
MOOREA

HHHH
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popis: luxusní hotelový resort leží na úpatí hor 29 km od letiště a 29 km od
přístaviště trajektů.
VyBAVení: 2 restaurace, 1 bar, bazén, turistické centrum, obchody se suve-
nýry, směnárna, business centrum, půjčovna kol, skútrů a automobilů, heli-
pad – místo pro přistávání helikoptér.
pláž: privátní hotelová pláž s bílým korálovým pískem. 
záBAVA A sport: kajak, šnorchlování, petanque, 2 tenisové kurty, taneční a
hudební představení a jiný kulturní program (jen některé dny), tradiční tahit-
ská hostina (jen některé dny)
strAVoVání: snídaně formou bufetu, polopenze/plná penze za příplatek.
VyBAVení pokoJů: koupelna s vanou, WC, TV/Satelit, DVD, CD/rádio, klima-
tizace, telefon, trezor, kávovar, minibar, fén, wi-fi internet na pokoji zdarma.
golFoVé Hřiště Ve Vzdálenosti 18 km.

Intercontinental Moorea 
MOOREA

HHHHH

popis: hotel leží na severním pobřeží ostrova mezi zátokami Cookova a Opunohu, 11 km od
letiště a 14 km od přístavu trajektu na ostrov Tahiti.
VyBAVení: 2 restaurace, 2 bary, turistické centrum, obchody se suvenýry, směnárna, bazén,
vířivka.
pláž: privátní hotelová pláž s jemným bílým pískem.
záBAVA A sport: vodní šlapadla, vodní sporty (šnorchlování, kajak), 2 tenisové kurty, taneční
a hudební představení, tradiční tahitská hostina (jen některé dny).
strAVoVání: snídaně formou bufetu, polopenze/plná penze za příplatek.
VyBAVení pokoJů: koupelna s WC, TV, DVD, CD/rádio, klimatizace, telefon, balkón nebo te-
rasa, trezor, kávovar, minibar (1x denne doplneni minibaru v cene pivo, nealko, voda), fén, wi-
fi internet na pokoji zdarma, 
golFoVé Hřiště Ve Vzdálenosti 13 km.

Hilton Moorea Lagoon Resort 
MOOREA

HHHHH



popis: v těsné blízkosti Matira Point, nejkrásnějšího místa ostrova Bora
Bora se nachází luxusní hotelový resort. Letiště je vzdáleno 30 min lodí,
centrum Vaitape 7 km.
VyBAVení: 2 restaurace, 1 bar, bazén, směnárna, business centrum, půj-
čovna kol, skútrů a automobilů.
pláž: privátní hotelová pláž s bílým korálovým pískem. 
záBAVA A sport: vodní sporty (kajaky, kánoe, vybavení na šnorchlování),
stolní tenis, petanque, taneční, hudební představení a jiný kulturní pro-
gram (jen některé dny), tradiční tahitská hostina (jen některé dny).
strAVoVání: snídaně formou bufetu, polopenze/plná penze za příplatek.
Vybavení pokojů: koupelna se sprchou a WC, vana, ventilátor, klimatizace,
trezor, kávovar, některé pokoje jsou přizpůsobeny handicapovaným hos-
tům, TV/Satelit, DVD, CD/rádio, minibar, fén, telefon, wi-fi internet na pokoji
zdarma.

Intercontinental Le Moana 
bORA bORA

HHHHH

popis: luxusní hotelový komplex s 80 bungalovy se nachází na ostrově Motu
Tevairoa s výhledem na lagunu, obklopující ostrov Bora Bora. Mezi ostrovy
jezdí trajekt přes den každou hodinu.
VyBAVení: 2 restaurace, 2 bary, tropická zahrada, turistické centrum,
směnárna, business centrum, obchody se suvenýry, heliport, bazén, vířivka,
pronájem automobilů/skútrů, wellness.
pláž: privátní hotelová pláž s bílým korálovým pískem 
záBAVA A sport: vodní sporty (kajaky, kánoe, vybavení na šnorchlování),
tenisový kurt, stolní tenis, minigolf, petanque, taneční, hudební představení
(jen některé dny), tradiční tahitská hostina (jen některé dny), aqua-aerobik.
strAVoVání: snídaně formou bufetu, polopenze/plná penze za příplatek
VyBAVení pokoJů: koupelna se sprchou a WC, vana, ventilátor, klimatizace,
trezor, kávovar, některé pokoje jsou přizpůsobeny handicapovaným hostům,
TV/Satelit, DVD, CD/rádio, minibar, fén, telefon, wi-fi internet na pokoji
zdarma.

bora bora Pearl beach Resort
bORA bORA

HHHH
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popis: luxusní hotelový komplex s 99 bungalovy se nachází na ostrově
Motu Piti Aau vzdáleném cca. 20 minut lodí od letiště a hlavního ostrova
Bora Bora. Mezi ostrovem a pevninou jezdí trajekt přes den každou hod-
inu.
VyBAVení: 2 restaurace, 2 bary, velký bazén, tropická zahrada, bazén,
pronájem automobilů/skútrů, wellness, 
záBAVA A sport: plážový volejbal, tenis, badminton, stolní tenis,
petanque, potápěčské centrum, centrum vodních sportů (zdarma kajaky,
kánoe, šlapadla), tradiční tahitská hostina, taneční a hudební představení
(některé dny)
strAVoVání: snídaně formou bufetu, polopenze/plná penze za příplatek
(možná plná penze včetně občerstvení a neomezené konzumace nealko
nápojů a tuzemského piva)
VyBAVení pokoJů: koupelna se sprchou a WC, vana, ventilátor, klimati-
zace, trezor, kávovar, některé pokoje jsou přizpůsobeny handicapovaným
hostům, TV/Satelit, DVD, CD/rádio, minibar, fén, telefon, wi-fi internet na
pokoji zdarma.

Le Meridien bora bora
bORA bORA

HHHHH

popis: uxusní hotelový resort je umístěn na západním břehu ostrůvku Motu
Toopua vzdáleném od letiště 20 minut lodí a od přístavu a centra ostrova
Vaitape 15 minut lodí.
VyBAVení: 2 restaurace, 2 bary, turistické centrum, obchod se suvenýry,
směnárna, business centrum, heliport, bazén, pronájem automobilů/skútrů,
wellness.
záBAVA A sport: vodní sporty (zdarma kajaky, kánoe, vybavení na
šnorchlování), tradiční tahitská hostina, taneční a hudební představení (něk-
teré dny).
strAVoVání: snídaně formou bufetu, polopenze/plná penze za příplatek.
VyBAVení pokoJů: koupelna se sprchou a WC, vana, ventilátor, klimatizace,
trezor, kávovar, některé pokoje jsou přizpůsobeny handicapovaným hostům,
TV/Satelit, DVD, CD/rádio, minibar, fén, telefon, wi-fi internet na pokoji
zdarma.

Conrad bora bora Nui 
bORA bORA

HHHHH
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popis: exkluzivní hotelový resort patřící k nejlepším na světě leží na malém
ostrůvku mimo hlavní ostrov Bora Bora, od letiště je vzdálen 15 minut lodí,
od centra Vaitape 20 minut lodí.
VyBAVení: 3 restaurace, 2 bary, turistické centrum, směnárna, business cen-
trum, 4 obchody, heliport, 2 bazény, vířivka, pronájem automobilů/skútrů,
wellness. 
záBAVA A sport: vodní sporty (šlapadla, kajaky, vybavení na šnorchlování),
půjčovna kol, tradiční tahitská hostina, taneční a hudební představení (něk-
teré dny), aqua-aerobik, tenisový kurt.
strAVoVání: snídaně formou bufetu, polopenze/plná penze za příplatek. 
VyBAVení pokoJů: koupelna se sprchou a WC, vana, ventilátor, klimatizace,
trezor, kávovar, některé pokoje jsou přizpůsobeny handicapovaným hostům,
TV/Satelit, DVD, CD/rádio, minibar, lednička, fén, telefon, wi-fi internet na po-
koji zdarma.

The St. Regis bora bora Resort
bORA bORA

HHHHH

popis: luxusní hotelový resort se nachází ostrůvku Motu Tofari vzdáleném
od letiště cca. 10 minut lodí a 20 minut lodí od přístavu a centra ostrova
Vaitape.
VyBAVení: 3 restaurace, 2 bary, turistické centrum, směnárna, business
centrum, obchody se suvenýry, heliport, 2 bazény, vířivka, pronájem auto-
mobilů/skútrů, wellness
záBAVA A sport: vodní sporty (šlapadla, kajaky, kánoe, vybavení na
šnorchlování), kulturní programy a aktivity, tradiční tahitská hostina, taneční
a hudební představení (některé dny), aqua-aerobik.
strAVoVání: snídaně formou bufetu, polopenze/plná penze za příplatek.
VyBAVení pokoJů: koupelna se sprchou a WC, vana, ventilátor, klimati-
zace, trezor, kávovar, některé pokoje jsou přizpůsobeny handicapovaným
hostům, TV/Satelit, DVD, CD/rádio, minibar, lednička, fén, telefon, wi-fi in-
ternet na pokoji zdarma.

Four Seasons bora bora Resort 
bORA bORA

HHHHH
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popis: klidný hotel na malém atolu Tikehau stranou od mas turistů,
vzálenost k letišti 2 km, vzdálenost k přístavišti 15 km.
VyBAVení: restaurace, bar, turistické centrum, směnárna, business centrum,
obchod se suvenýry, bazén, wellness
záBAVA A sport: vodní sporty (kajaky, vybavení na šnorchlování), půjčovna
kol, taneční a hudební představení (některé dny), potápěčské centrum (za
poplatek)
strAVoVání: snídaně formou bufetu, polopenze/plná penze za příplatek.
VyBAVení pokoJů: koupelna se sprchou a WC, vana (jen některé pokoje),
ventilátor, klimatizace, trezor, kávovar, TV/Satelit, DVD, CD/rádio (jen některé
pokoje), minibar, fén, telefon, internet na pokoji zdarma (kabelové připojení).
Resortni poplatek 15,10 EUR/pokoj/noc splatny na miste.

Tikehau Pearl beach Resort  
TIKEHAU

HHHH

popis: příjemný resort postavený v polynéském stylu se 138 bungalovy je vhodný pro klienty
hledající absolutní relaxaci uprostřed nádherné přírody.
VyBAVení: restaurace, vodní bar s tropickými koktejly, velký bazén se sluneční terasou,
masáže, půjčovna lodí.
pláž: s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
záBAVA A sport: tenis, volejbal, kulečník, potápěčské centrum; hotel organizuje pikniky, ry-
bolov.
strAVoVání: snídaně formou bufetu.
VyBAVení BungAloVů: koupelna s WC, fén, klimatizace i ventilátor, kávovar, veranda s
lehátky; možné ubytování 2 dospělých osob, wi-fi internet na pokoji zdarma.

Kia Ora Village
RANGIROA

HHHH



OCEÁNIE / FRANCOUZSKÁ POLYNéSIE

Plavba 
Francouzskou Polynésií
15 (13) dní  |  13 (11) nocí       EXO-895

139.990,– Kčod

Všechny milovníky přírodních
krás, průzračného moře,
dramatického vnitrozemí
a bělostných pláží zde čeká
skutečný zemský ráj.



357

ODLET Z PRAHY 1
Odlet na Tahiti s přestupem v Paříži a Los Angeles (nutný biometrický pas a vstupní
povolení do USA). Po příletu transfer do hotelu, nocleh na Tahiti.

TAHITI – NALODĚNÍ2
Po snídani transfer do přístavu a nalodění na loď Regata (Oceania Cruises),
odpolední relaxace, seznámení s lodí nebo možnost procházky po městě.

MOOREA3
Brzy ráno vyplutí z Tahiti k ostrovu Moorea. Tak trochu ve stínu Bora Bora je tento
ostrov utajenou perlou. Máte-li chuť zpestřit si cestu golfem, zde je ta správná
příležitost na neobvyklý golfový zážitek.

FAKARAVA (TUAMOTU)4
Čarokrásný atol naplňuje všechny představy rajského života v příjemném slunném
podnebí jižního Pacifiku a zve k poznávání přírody pod vodou nebo lenošení na pláži.
Právě zde má rodinné kořeny dynastie Pomare, která bezmála jedno století vládla nad
polynéským souostrovím, než byla nemilosrdně vytlačena evropskými mocnostmi.

PLAVBA JIŽNÍM PACIFIKEM5

NUKU HIVA (MARKÉZY)6
Největší ostrov souostroví Markézy – pro některé ta pravá, ještě nedotčená
Polynésie, jíž se nechal okouzlit a inspirovat Paul Gauguin. Vodopády Vaipo (350
m), obrovské sochy tiki, divocí koně či náhorní plošina Toovii utváří tento nebývale
rozmanitý mikrosvět zapadlý v Pacifiku. Sem zavítají jen pravověrní cestovatelé.

PLAVBA JIŽNÍM PACIFIKEM7

RANGIROA (TUAMOTU)8
Nejrozlehlejší atol Tuamotu je jedním obrovským akváriem lemovaným plážemi s
růžovým pískem. Rangiroa je centrem obchodu a farem s perlami a je zde dokonce
škola se specializovaným vzděláváním v tomto oboru. Najdeme zde také unikátní
vinici s překvapivě zajímavvými produkty.

BORA BORA9
Po noční plavbě se na obzoru začínají rýsovat kontury bájného ostrova Bora Bora.
Sen mnoha cestovatelů a dobrodruhů nám pomalu přichází naproti. Možnost
vydat se za žraloky a rejnoky nebo pod hladinu v malé ponorce je stejně lákavá,
jako průzkum vnitrozemí v terénním vozidle, nebo na projížďka lodí kolem ostrova.

RAIATEA10
Ostrov na němž kupodivu nejsou žádné pláže. Doporučujeme návštěvu
nejposvátnějšího místa v zemi, marae Taputapuatea, kde se dozvíte vše o místním
božstvu a nemilosrdných "imigračních" pravidlech staré Polynésie. Možnost vyrazit na
nedaleký vanilkový ostrov Tahaa nebo na kajaku po jediné splavné řece v Polynésii.

PAPEETE11
Snídaně na lodi, následné vylodění, transfer na letiště a odlet do Prahy.

PŘÍLET DO PRAHY12

čarokrásné pláže

smyslné tanečnice a svalnatí
válečníci

tajemství navigačních metod
neohrožených mořeplavců

spirituální svět Polynésanů

českého delegáta
leteckou přepravu Praha – Tahiti – Praha 
1x nocleh na Tahiti v 4* hotelu se snídaní
transfery letiště – hotel – přístav – letiště
ubytování na lodi 5* ve vybrané kajutě
plnou penzi na lodi
neomezenou konzumaci nealko nápojů, vody, kávy 
a čaje (včetně nealko z minibaru)
vyřízení elektronické vstupní autorizace ESTA pro 
vstup do USA (let přes Los Angeles)

NAVÍC V CENĚ
neomezená konzumace piva, vína a šampaňského/sektu 
během obědů a večeří*
stravování ve speciálních a la carte restauracích bez příplatku
zdarma internet na lodi

Cena obsahuje

servisní poplatek ve výši 192 USD/osoba 
fakultativní výlety
pojištění

Cena neobsahuje





























13 dní/11 nocí
04.03. - 16.03.2020

Vnitřní kajuta . . . . . . . . . . . 139.990,- kč
Kajuta s oknem . . . . . . . . . 153.990,- kč
Kajuta s balkonem . . . . . . 186.990,- kč
Suite s balkonem . . . . . . . 219.990,- kč

Loď: Regata (Oceania Cruises)

Příplatek za jednolůžkový pokoj. . . 41.990,– kč
Minimum: 12 osob

Termíny

1

2

3

4

5

6

7

8

11

13

12

itinerář

rangiroa

tahiti
moorea

raiatea

Bora Bora

nuku Hiva

Fakarava

den přístav do z
2. Tahiti - 4.00
3. Moorea 8.00 16.00
4. Fakarava (Tuamotu) 8.00 18.00
5. Plavba - -
6. Nuku Hiva (Markézy) 8.00 18.00
7. Plavba - -
8. Rangiroa (Tuamotu) 8.00 17.00
9. Bora Bora 13.00 -
10. Bora Bora - 19.00
11. Raiatea 8.00 17.00
12. Tahiti 8.00 -
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ostrovní svět v nejzápadnější oblasti Mikronésie je celosvětově proslulý unikátním jeze-
rem s endemickými druhy me dúz. Sestává z 350 ostrovů a ostrůvků, převážně krasových,
a je jednou z nejlepších potápěč ských lokalit naší planety. S výjimkou 7 ostrovů jsou
všechny neobydleny. Neporušené korálové útesy, průzračné moře i svébytná kultura do-
mo rodců činí z malebného souostroví jeden z posledních rájů naší planety.

PALAU

PALAU

10 dní / 7 nocí EXO–930

52.990,– Kčod

lokalitami, netopýří jeskyní a lomem, odkud oby-
vatelé ostrova Yap odváželi své gigantické ka-
menné mince, či návštěvu folklórní vesničky
Babeldaob.  Kolem ostrova Peleliu je kolem pěti
set potopených leteckých i lodních vraků z doby
americké ofenzívy proti okupačním japonským
jednotkám. Lahůdkou jsou pak podmořské laby-
rinty krasových jeskyní a propastí s pestrou pela-
gickou faunou.

odlet do prAHy
Snídaně. Transfer na letiště, odlet do Prahy s me-
zipřistáními.

přílet do prAHy

odlet z prAHy

přílet nA pAlAu
Přílet do Kororu, transfer do zvoleného hotelu,
ubytování.

pAlAu 
Snídaně. Pobyt na Palau, vyhlášeném potá pěč-
ském ráji. Doporučujeme výlet do vni tro zemské
laguny v souostroví Mecher char s endemickými
medúzami, kde je možné mezi desítkami tisíc
vznášejících se medúz šnorchlovat a zažít pocity
jakoby z jiného světa, výlet do oblasti scénických
skalnatých ostrůvků Rock Islands, tvořících maleb-
nou mozaiku krasových mogotů s excelentními
potápěčskými 

1

10

9

2

8 3 -

leteckou přepravu Praha - Koror - Praha
letištní taxy 
transfery 
7x nocleh ve vybraném hotelu se snídaní 

Cena obsahuje

odletovou taxu v Kororu 20,- USD
fakultativní výlety a safari

Cena neobsahuje













Vstupní FormAlity: pro vstup do státu Palau není třeba pro občany ČR vízum. Je vyžadován
pouze pas platný minimálně 6 měsíců po návratu 
očkoVání A lékAř: povinná  nejsou žádná očkování. 
JAzyk: oficiálním jazykem je angličtina a palauština, hodně se užívá japonština. 
čAsoVý posun: + 8 hodin oproti SEČ. 
nápoJe A strAVA: místní kuchyně je poněkud fádní a je založena na hlízách – kasava, taro, yamy,
brambory. Z masa je nejčastější vepřové. Moderním vlivem jsou mořské plody a ryby. Jinak se na
ostrovech setkáme hojně s mezinárodní a japonskou kuchyní.

měnA: měnou Palauské republiky je americký dolar. 
elektriCké nApětí: 120 V, 60 Hz . Zásuvky na dvě ploché zástrčky. 
nákupy: typickým řemeslem je splétání pandánových vláken a výroba košíků, slamáků a ošatek. 

Důležité informace

OCEÁNIE / PALAU



popis: jednoduchý malý potápěčský hotel leží na 
nádherném soukromém ostrůvku uvnitř Rock Islands, nejscéničtější části
Palau. V bezprostřední blízkosti hotelu se nacházejí nejlepší potápěčské loka-
lity souostroví. Hotelový areál sestává ze stylových bungalovů, bungalovy v zá-
kladní nabídce jsou v kategorii new cottages. Transfer z Kororu trvá rychlým
člunem zhruba 30 minut.
VyBAVení: restaurace.
pláž: písečná s korálovým pískem, přímo před hotelem.
záBAVA A sport: potápěčské středisko.
strAVoVání: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci.
VyBAVení pokoJů: ventilátor, koupelna s WC (voda z přírodního ohřevu).

Carp Island Resort
CARP ISLAND

HH

popis: luxusní hotelový komplex se 160 pokoji leží přímo 
u pláže v nádherném prostředí Kororu.
VyBAVení: 2 restaurace, 2 bary, butik, obchůdek se suvenýry, konferenční
centrum. Hotel má vlastní lagunu s 200 druhy korálových rybek, které jsou
dvakrát denně krmeny. V základní nabídce jsou pokoje s výhledem na moře,
pokoje ve 2. patře a pokoje suite jsou za příplatek (viz ceník). Transfer z letiště
trvá zhruba 25 minut.
pláž: písečná, s bílým korálovým pískem  před hotelem.
záBAVA A sport: bazén,  jacuzzi, potápěčské centrum,  windsurfing,
šnorchlování, jachting, mořské kajaky, golfové cvičiště, fitness centrum,
tenisové kurty.
strAVoVání: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci.
VyBAVení pokoJů: klimatizace, stropní ventilátor, koupelna s WC, TV, poko-
jový trezor, telefon, balkón či terasa.

Palau Pacific Resort 
KOROR

HHHH

popis: příjemný velmi stylový hotel leží v Kororu, uprostřed džungle a
kokosových plantáží. Architektura vyjadřuje palauské tradice hojným
využitím přírodních materiálů. V základní nabídce jsou pokoje premium,
pokoje superior a suite jsou za příplatek (viz ceník). Hotel má celkem 15
pokojů. Transfer z letiště trvá zhruba 20 minut.
VyBAVení: restaurace.
pláž: písečná, zhruba 500 m od hotelu.
záBAVA A sport: bazén, jacuzzi.
strAVoVání: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci.
VyBAVení pokoJů: klimatizace, koupelna s WC, lednička.

Palau Plantation Resort
KOROR

HHH
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YAP - jeden z nejpozoruhodnějších ostrůvků Mikronésie je zajímavý nejen svou unikátní
kulturou, ale též vynikajícími potápěčskými lokalitami. Symbolem ostrova jsou obří ka-
menné mince, které se dodnes používají jako platidlo. Všech 130 ostrovů a atolů, které
patří k Yapu, je obklopeno průzračnými vodami s hojnou podmořskou faunou. Vzhledem
ke své odlehlosti jsou na Yapu pouze malé rodinné hotýlky a místní obyvatelé si zacho-
vávají autentičnost a poklid tichomořského životního stylu. Yap – potápěčský ráj v rodinné
atmosféře.

YAP

YAP

10 dní / 7 nocí EXO–883

52.990,– Kčod

manta. Dalšími lokalitami s výskytem těchto rejno-
kůje přede vším Manta Ridge, kde je setkání s man-
tami téměř zaručitelné, či  průlivu Goofnuw.
Nicmé ně nabízí se desítky dalších úchvatných míst,
vhodných k ponorům. Doporučuje me též mořské
kajaky podél pobřeží.

odlet do prAHy
Snídaně. Transfer na letiště, odlet do Prahy.

přílet do prAHy

odlet z prAHy
Odlet z Prahy na Yap s mezipřistáními.

přílet nA yAp
Přílet na Yap, transfer do hotelu, ubytování.

yAp 
Snídaně. Pobyt na Yapu, vyhlášeném potá pěčském
ráji. Doporučujeme výlet do tradiční vesnice s ka-
mennými mincemi a přehlídkou yapských tanců, po-
tápění v průlivu Miil s hoj ným výskytem rejnoků 

1

10

9

2

8 3 -

leteckou přepravu Praha - Yap - Praha
letištní taxy 
transfery 
7x nocleh v hotelu se snídaní 

Cena obsahuje

fakultativní výlety a safari

Cena neobsahuje
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popis: potápěčský hotel s milou rodinnou atmosférou leží přímo u
pobřeží v hlavním městě Yapu Colonii. Všechny pokoje jsou vybaveny
přírodními materiály a tematicky jsou věnovány podmořské fauně.  Hotel
má 31 pokojů, v základní nabídce pokoje s výhledem na moře.
VyBAVení: restaurace, 2 bary, pivovar, trezory na recep ci, pitná voda z
vodovodu, obchůdek, společenská místnost. 
pláž: písečná, cca 20 min. jízdy od hotelu.
záBAVA A sport: bazén, potápěčské centrum, půjčovna mořských kajaků
a horských kol.
strAVoVání: snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci.
VyBAVení pokoJů: klimatizace, ventilátor, koupelna s WC, fén, TV, telefon,
pokojový trezor (na některých pokojích).

Manta Ray bay Resort
YAP

HHH
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2020

PLATNÝ OD    01.09.2019

Pobytové zájezdyExotikaPobytové zájezdy

Antigua & Barbuda ------------------ 374
Aruba ----------------------------------- 377
Austrálie ------------------------------- 400
Bahamy -------------------------------- 376
Barbados------------------------------- 373
Belize ----------------------------------- 378
Bonaire --------------------------------- 377
Brazílie --------------------------------- 378
Britské panenské ostrovy  ----------- 376
Cookovy ostrovy---------------------- 402
Curacao -------------------------------- 377
Dominikánská republika ------------ 369
Emiráty  -------------------------------- 387
Fidži  ------------------------------------ 401
Filipíny ---------------------------------- 385
Francouzská Polynésie --------------- 402
Gambie --------------------------------- 397
Grenada  ------------------------------- 375
Guadeloupe --------------------------- 374
Hongkong ----------------------------- 387
Indie  ----------------------------------- 383

Indonésie  ----------------------------- 384
Izrael  ----------------------------------- 390
Jamajka -------------------------------- 373
Jižní Afrika  ---------------------------- 391
Kajmanské ostrovy ------------------- 376
Kambodža  ---------------------------- 387
Katar ------------------------------------ 390
Keňa  ----------------------------------- 399
Kostarika  ------------------------------ 379
Kuba  ----------------------------------- 364
Madagaskar  -------------------------- 397
Malajsie  ------------------------------- 383
Maledivy  ------------------------------ 381
Maroko  -------------------------------- 397
Martinik  ------------------------------- 372
Mauritius ------------------------------ 393
Mayotte -------------------------------- 396
Mexiko --------------------------------- 371
Mosambik ----------------------------- 391
Myanmar ------------------------------ 386
Nová Kaledonie ---------------------- 401

Omán ----------------------------------- 389
Palau ------------------------------------ 404
Réunion  ------------------------------- 395
Rodrigues ------------------------------ 395
Samoa  --------------------------------- 401
Seychely -------------------------------- 392
Singapur ------------------------------- 387
Srí Lanka  ------------------------------ 383
Svatá Lucie  --------------------------- 374
Svatý Vincenc a Grenadiny --------- 375
Tanzanie (Zanzibar)  ---------------- 398
Tobago  -------------------------------- 375
Tonga  ---------------------------------- 400
Turks & Caicos  ----------------------- 374
USA  ------------------------------------ 380
Vanuatu  ------------------------------- 401
Venezuela  ----------------------------- 379
Vietnam  ------------------------------- 386
YAP-------------------------------------- 404
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EXO 720 – cena dospělá osoba/dítě do 12 let s dvěma dospělými

TERMÍNY: Počet 
nocí

PULLMAN **/DOS MARES **
Snídaně

MAR DEL SUR **
All Inclusive

SUNBEACH  ***
All Inclusive

CLUB KAWAMA ***
All Inclusive 

BE LIVE EXPERIENCE 
TUXPAN ***+ All Inclusive 

10.10. - 21.10.2019 10 29.990,- nelze 33.490,- 22.490,- 33.490,- 22.490,- 33.490,- 22.490,- 36.990,- 29.990,-
26.10. - 07.11.2019 10 32.990,- nelze 36.490,- 25.990,- 36.990,- 25.990,- 36.990,- 25.990,- 42.990,- 34.490,-
29.12. - 09.01.2020 10 44.990,- nelze 47.490,- 36.990,- 51.490,- 36.490,- 52.990,- 36.490,- 54.990,- 45.990,-
27.01. - 08.02.2020 11 36.990,- nelze 39.990,- 27.990,- 42.990,- 27.990,- 44.490,- 27.990,- 46.490,- 37.490,-
03.02. - 15.02.2020 11 33.990,- nelze 36.490,- 24.990,- 39.990,- 24.990,- 41.490,- 24.990,- 44.490,- 34.990,-
10.02. - 22.02.2020 11 33.990,- nelze 36.490,- 24.990,- 39.990,- 24.990,- 41.490,- 24.990,- 44.490,- 34.990,-
17.02. - 28.02.2020 10 32.990,- nelze 35.490,- 24.990,- 38.490,- 24.990,- 39.990,- 24.990,- 42.990,- 33.990,-
26.02. - 08.03.2020 10 35.490,- nelze 37.990,- 27.490,- 40.990,- 27.490,- 42.490,- 27.490,- 45.490,- 36.490,-
05.03. - 16.03.2020 10 34.490,- nelze 36.990,- 26.490,- 39.990,- 26.490,- 41.490,- 26.490,- 44.490,- 35.490,-
17.03. - 28.03.2020 10 33.490,- nelze 35.990,- 24.990,- 38.990,- 24.990,- 39.990,- 24.990,- 42.990,- 33.990,-
26.03. - 06.04.2020 10 29.490,- nelze 32.490,- 21.990,- 34.490,- 21.990,- 34.990,- 21.990,- 37.990,- 29.990,-
06.04. - 17.04.2020 10 32.990,- nelze 36.490,- 25.990,- 36.990,- 25.990,- 36.990,- 25.990,- 39.990,- 32.990,-
příplatek za1lůžkový pokoj: 1.100,- / 1 noc 1.100,- / 1 noc 1.100,- / 1 noc 1.300,- / 1 noc 1.300,- / 1 noc

TERMÍNY: Počet 
nocí

BE LIVE EXPERIENCE
 TURQUESA **** All Inclusive

BE LIVE EXPERIENCE 
VARADERO **** All Inclusive

BE LIVE ADULTS ONLY 
CACTUS ****All Inclusive

LABRANDA VARADERO ***+ 
All Inclusive

SOL PALMERAS ****
All Inclusive

10.10. - 21.10.2019 10 39.990,- 31.490,- 36.490,- 28.990,- 45.490,- nelze 41.990,- 22.490,- 42.990,- 32.990,-
26.10. - 07.11.2019 10 42.990,- 34.990,- 39.990,- 32.490,- 48.490,- nelze 45.490,- 25.990,- 46.490,- 35.990,-
29.12. - 09.01.2020 10 68.990,- 53.990,- 60.990,- 48.490,- 58.990,- nelze 59.490,- 36.990,- 68.490,- 52.490,-
27.01. - 08.02.2020 11 56.490,- 43.490,- 52.990,- 39.990,- 49.490,- nelze 48.990,- 27.990,- 60.990,- 44.490,-
03.02. - 15.02.2020 11 54.490,- 39.990,- 50.990,- 37.490,- 46.490,- nelze 47.490,- 24.990,- 59.490,- 41.990,-
10.02. - 22.02.2020 11 54.490,- 39.990,- 50.990,- 37.490,- 46.490,- nelze 47.490,- 24.990,- 59.490,- 41.990,-
17.02. - 28.02.2020 10 51.990,- 39.490,- 48.990,- 36.490,- 44.490,- nelze 45.490,- 24.990,- 56.490,- 39.990,-
26.02. - 08.03.2020 10 54.490,- 41.490,- 50.990,- 38.990,- 46.990,- nelze 47.990,- 27.490,- 58.490,- 42.990,-
05.03. - 16.03.2020 10 53.490,- 39.990,- 49.990,- 37.990,- 45.990,- nelze 46.490,- 26.490,- 57.490,- 41.990,-
17.03. - 28.03.2020 10 51.990,- 39.490,- 48.990,- 36.490,- 44.490,- nelze 45.490,- 24.990,- 56.490,- 40.990,-
26.03. - 06.04.2020 10 44.990,- 33.990,- 41.990,- 31.490,- 42.490,- nelze 39.990,- 21.990,- 51.490,- 36.490,-
06.04. - 17.04.2020 10 43.490,- 34.990,- 39.990,- 32.490,- 48.990,- nelze 40.990,- 25.990,- 52.990,- 39.490,-
příplatek za1lůžkový pokoj: 1.400,- / 1 noc 1.400,- / 1 noc 1.400,- / 1 noc 1.600,- / 1 noc 1.900,- / 1 noc

TERMÍNY: Počet 
nocí

OCEAN VARADERO EL PATRIARCA 
**** All Inclusive

OCEAN VISTA AZUL *****
All Inclusive

MEMORIES VARADERO 
BEACH **** All Inclusive

GRAND MEMORIES VARADERO 
**** All Inclusive

BLAU VARADERO ****
All Inclusive

10.10. - 21.10.2019 10 48.490,- 36.990,- 50.990,- 38.490,- 36.490,- 22.490,- 39.990,- 22.490,- 44.990,- nelze
26.10. - 07.11.2019 10 51.490,- 39.990,- 54.490,- 41.490,- 39.990,- 25.990,- 42.990,- 25.990,- 47.990,- nelze
29.12. - 09.01.2020 10 73.990,- 56.490,- 76.490,- 57.990,- 61.490,- 48.990,- 63.990,- 49.990,- 74.490,- nelze
27.01. - 08.02.2020 11 65.990,- 48.490,- 68.990,- 49.990,- 48.990,- 38.490,- 53.990,- 40.990,- 62.990,- nelze
03.02. - 15.02.2020 11 64.490,- 45.990,- 67.490,- 47.490,- 47.490,- 35.990,- 52.990,- 38.990,- 59.990,- nelze
10.02. - 22.02.2020 11 64.490,- 45.990,- 67.490,- 47.490,- 47.490,- 35.990,- 52.990,- 38.990,- 59.990,- nelze
17.02. - 28.02.2020 10 61.490,- 44.490,- 63.990,- 45.990,- 45.490,- 35.490,- 49.990,- 37.990,- 56.990,- nelze
26.02. - 08.03.2020 10 63.490,- 46.990,- 66.490,- 48.490,- 47.990,- 37.490,- 52.990,- 39.990,- 59.490,- nelze
05.03. - 16.03.2020 10 62.490,- 45.990,- 65.490,- 47.490,- 46.490,- 36.490,- 51.990,- 38.990,- 57.990,- nelze
17.03. - 28.03.2020 10 61.490,- 44.990,- 63.990,- 45.990,- 45.490,- 35.490,- 49.990,- 37.990,- 56.990,- nelze
26.03. - 06.04.2020 10 53.990,- 39.490,- 56.490,- 39.990,- 39.490,- 27.990,- 43.990,- 29.490,- 50.990,- nelze
06.04. - 17.04.2020 10 51.990,- 39.990,- 54.990,- 41.990,- 39.990,- 25.990,- 42.990,- 25.990,- 50.990,- nelze
příplatek za1lůžkový pokoj: 2.200,- / 1 noc 2.200,- / 1 noc 1.400,- / 1 noc 1.600,- / 1 noc 1.800,- / 1 noc

TERMÍNY: Počet 
nocí

OCCIDENTAL ARENAS 
BLANCAS **** All Inclusive

BARCELO SOLYMAR ****+
All Inclusive 

IBEROSTAR TAINOS ****
All Inclusive

IBEROSTAR PLAYA ALAMEDA 
****+  All Inclusive

IBEROSTAR BELLA COSTA ****
All Inclusive

10.10. - 21.10.2019 10 39.990,- 31.490,- 41.490,- 31.990,- 39.990,- 31.490,- 41.490,- nelze 45.990,- 34.490,-
26.10. - 07.11.2019 10 42.990,- 34.490,- 44.990,- 35.490,- 43.490,- 34.490,- 44.990,- nelze 49.490,- 37.490,-
29.12. - 09.01.2020 10 59.490,- 47.990,- 64.990,- 49.990,- 66.990,- 51.990,- 68.990,- nelze 59.990,- 48.490,-
27.01. - 08.02.2020 11 49.990,- 38.990,- 55.490,- 41.990,- 56.990,- 42.490,- 59.490,- nelze 51.490,- 39.490,-
03.02. - 15.02.2020 11 47.490,- 35.990,- 53.490,- 39.490,- 55.490,- 39.990,- 57.990,- nelze 49.490,- 36.990,-
10.02. - 22.02.2020 11 47.490,- 35.990,- 53.490,- 39.490,- 55.490,- 39.990,- 57.990,- nelze 49.490,- 36.990,-
17.02. - 28.02.2020 10 45.490,- 35.490,- 50.990,- 37.990,- 52.990,- 38.990,- 54.990,- nelze 47.490,- 35.990,-
26.02. - 08.03.2020 10 47.990,- 37.490,- 53.490,- 39.990,- 54.990,- 41.490,- 57.490,- nelze 49.490,- 38.490,-
05.03. - 16.03.2020 10 46.490,- 36.490,- 52.490,- 39.490,- 53.990,- 39.990,- 55.990,- nelze 48.490,- 37.490,-
17.03. - 28.03.2020 10 45.490,- 35.490,- 51.490,- 37.990,- 52.990,- 38.990,- 54.990,- nelze 47.490,- 36.490,-
26.03. - 06.04.2020 10 39.490,- 29.990,- 45.990,- 33.990,- 46.490,- 35.990,- 48.490,- nelze 41.490,- 31.490,-
06.04. - 17.04.2020 10 39.990,- 32.990,- 46.990,- 36.490,- 46.490,- 35.990,- 47.490,- nelze 41.490,- 33.490,-
příplatek za1lůžkový pokoj: 1.700,- / 1 noc 1.700,- / 1 noc 1.900,- / 1 noc 1.700,- / 1 noc 1.800,- / 1 noc

TERMÍNY: Počet 
nocí

FIESTA AMERICANA PUNTA 
VARADERO **** All Inclusive

FIESTA AMERICANA  CAYO 
LIBERTAD ***** All Inclusive

SOL VARADERO BEACH ***+ 
All Inclusive

ROC ARENAS DORADAS ****
All Inclusive

ROC  BARLOVENTO ***+
All Inclusive

10.10. - 21.10.2019 10 44.490,- 33.490,- 51.490,- nelze 42.990,- nelze 38.990,- 30.990,- 37.990,- nelze
26.10. - 07.11.2019 10 47.990,- 36.990,- 54.490,- nelze 46.490,- nelze 41.990,- 33.990,- 41.490,- nelze
29.12. - 09.01.2020 10 72.490,- 54.490,- 79.990,- nelze 68.490,- nelze 61.990,- 49.490,- 61.490,- nelze
27.01. - 08.02.2020 11 66.490,- 47.490,- 74.490,- nelze 60.990,- nelze 52.490,- 39.990,- 51.490,- nelze
03.02. - 15.02.2020 11 63.490,- 43.990,- 71.490,- nelze 59.490,- nelze 50.990,- 37.990,- 49.990,- nelze
10.02. - 22.02.2020 11 63.490,- 43.990,- 71.490,- nelze 59.490,- nelze 50.990,- 37.990,- 49.990,- nelze
17.02. - 28.02.2020 10 59.990,- 42.490,- 66.990,- nelze 56.490,- nelze 48.990,- 36.990,- 47.990,- nelze
26.02. - 08.03.2020 10 62.490,- 44.990,- 69.490,- nelze 58.490,- nelze 51.490,- 39.490,- 49.990,- nelze
05.03. - 16.03.2020 10 61.490,- 43.990,- 68.490,- nelze 57.490,- nelze 49.990,- 38.490,- 49.490,- nelze
17.03. - 28.03.2020 10 59.990,- 42.490,- 67.490,- nelze 56.490,- nelze 48.990,- 36.990,- 48.490,- nelze
26.03. - 06.04.2020 10 51.990,- 36.990,- 58.990,- nelze 51.490,- nelze 43.490,- 32.490,- 42.990,- nelze
06.04. - 17.04.2020 10 48.490,- 36.990,- 55.490,- nelze 52.990,- nelze 44.490,- 35.490,- 43.990,- nelze
příplatek za1lůžkový pokoj: 1.600,- / 1 noc 1.900,- / 1 noc 1.700,- / 1 noc 1.900,- / 1 noc 1.800,- / 1 noc

KUBA|Varadero – lety na pravidelné lince   str. 17

Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Tuxpan - 1. dítě 2-12 let.
Be Live Experience Tuxpan - 1. dítě 2-12 let (v případě ubytování 2 dětí 2-12 let v odděleném pokoji mají obě děti slevu 15%), Sol Palmeras - 1.+2. dítě, Ocean Varadero El Patriarca - 1.+2. dítě 2-12 let, Ocean Vista 
Azul - 1.+2. dítě 2-12 let, Iberostar Tainos - 1.+2. dítě 2-12 let, Labranda Varadero - 1. dítě 2-12 let, 2 dítě 2-12 let sleva 20%, Fiesta Americana Punta Varadero / Cayo Libertad - 1.+2. dítě 2-12 let, Roc Arenas Doradas 
- 1.+2. dítě 2-12 let. Cena zahrnuje letištní taxy.            
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EXO 720 – cena dospělá osoba/dítě do 12 let s dvěma dospělými

TERMÍNY: Počet 
nocí

MELIA MARINA VARADERO 
***** All Inclusive 

MELIA VARADERO ****+
All Inclusive

MELIA PENINSULA ****+ 
All Inclusive

MELIA LAS AMERICAS ****+
All Inclusive

 ROYALTON HICACOS *****
All Inclusive 

10.10. - 21.10.2019 10 41.490,- 31.990,- 45.990,- 33.990,- 41.490,- 31.990,- 52.490,- nelze 58.990,- nelze
26.10. - 07.11.2019 10 44.990,- 35.490,- 48.990,- 37.490,- 44.990,- 35.490,- 55.990,- nelze 61.990,- nelze
29.12. - 09.01.2020 10 65.490,- 50.990,- 69.990,- 53.490,- 65.490,- 50.990,- 77.990,- nelze 83.990,- nelze
27.01. - 08.02.2020 11 56.990,- 42.490,- 61.990,- 44.990,- 56.990,- 42.490,- 70.990,- nelze 77.490,- nelze
03.02. - 15.02.2020 11 56.490,- 39.990,- 62.490,- 43.490,- 56.490,- 39.990,- 69.990,- nelze 75.490,- nelze
10.02. - 22.02.2020 11 56.490,- 39.990,- 62.490,- 43.490,- 56.490,- 39.990,- 69.990,- nelze 75.490,- nelze
17.02. - 28.02.2020 10 53.490,- 39.490,- 58.990,- 41.990,- 53.490,- 39.490,- 65.990,- nelze 71.490,- nelze
26.02. - 08.03.2020 10 55.990,- 41.490,- 61.490,- 44.490,- 55.990,- 41.490,- 67.990,- nelze 73.990,- nelze
05.03. - 16.03.2020 10 54.990,- 39.990,- 59.990,- 43.490,- 54.990,- 39.990,- 66.990,- nelze 72.490,- nelze
17.03. - 28.03.2020 10 53.490,- 39.990,- 58.990,- 41.990,- 53.490,- 39.490,- 65.990,- nelze 71.490,- nelze
26.03. - 06.04.2020 10 47.490,- 36.990,- 52.490,- 38.990,- 47.490,- 36.990,- 59.990,- nelze 64.990,- nelze
06.04. - 17.04.2020 10 47.490,- 36.990,- 51.490,- 38.990,- 47.490,- 36.990,- 60.990,- nelze 63.990,- nelze
příplatek za1lůžkový pokoj: 1.900,- / 1 noc 2.100,- / 1 noc 1.900,- / 1 noc 2.600,- / 1 noc 1.900,- / 1 noc

TERMÍNY: Počet 
nocí

IBEROSTAR SELECTION 
VARADERO ***** All Inclusive

IBEROSTAR LAGUNA AZUL *****
All Inclusive

IBEROSTAR SELECTION BELLA 
VISTA ***** All Inclusive

PARADISUS PRINCESA DEL 
MAR ***** All Inclusive

PARADISUS VARADERO ***** 
All Inclusive

10.10. - 21.10.2019 10 53.990,- 44.490,- 44.490,- 22.490,- 46.990,- 22.490,- 53.990,- nelze 55.490,- 39.990,-
26.10. - 07.11.2019 10 56.990,- 47.990,- 47.490,- 25.990,- 49.990,- 25.990,- 57.490,- nelze 58.490,- 43.490,-
29.12. - 09.01.2020 10 85.490,- 69.990,- 72.990,- 54.490,- 75.990,- 56.490,- 77.490,- nelze 77.990,- 58.490,-
27.01. - 08.02.2020 11 73.990,- 59.990,- 61.990,- 44.990,- 64.990,- 46.490,- 69.990,- nelze 71.490,- 51.490,-
03.02. - 15.02.2020 11 71.490,- 57.490,- 59.490,- 41.990,- 62.490,- 43.490,- 67.990,- nelze 69.490,- 48.990,-
10.02. - 22.02.2020 11 71.490,- 57.490,- 59.490,- 41.990,- 62.490,- 43.490,- 67.990,- nelze 69.490,- 48.990,-
17.02. - 28.02.2020 10 66.990,- 54.490,- 56.490,- 39.990,- 58.990,- 41.990,- 64.490,- nelze 65.990,- 46.990,-
26.02. - 08.03.2020 10 69.490,- 56.990,- 58.490,- 42.990,- 61.490,- 44.490,- 66.990,- nelze 68.490,- 49.490,-
05.03. - 16.03.2020 10 68.490,- 55.990,- 57.490,- 41.990,- 59.990,- 43.490,- 65.990,- nelze 67.490,- 48.490,-
17.03. - 28.03.2020 10 67.490,- 54.490,- 56.490,- 40.990,- 58.990,- 41.990,- 64.490,- nelze 65.990,- 46.990,-
26.03. - 06.04.2020 10 59.990,- 49.490,- 49.990,- 30.990,- 52.990,- 31.990,- 59.990,- nelze 61.490,- 42.990,-
06.04. - 17.04.2020 10 59.990,- 49.490,- 49.990,- 25.990,- 52.990,- 25.990,- 62.990,- nelze 63.990,- 46.490,-
příplatek za1lůžkový pokoj: 2.900,- / 1 noc 1.800,- / 1 noc 2.400,- / 1 noc 2.500,- / 1 noc 2.600,- / 1 noc

KUBA|Varadero – lety na pravidelné lince  str. 17

Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospě-lými osobami.
Melia Marina Varadero - 1.+2. dítě 2-12 let, Melia Peninsula - 1.+2. dítě 2-12 let, Iberostar Varadero - 1.-2. dítě 2-12 let, Iberostar Laguna Azul - 1. dítě 2-12 let, 2 dítě 2-12 let v rodinném pokoji sleva 15%, Paradisus 
Varadero - 1.+2. dítě 2-12 let. Cena zahrnuje letištní taxy.

EXO 720 – cena dospělá osoba/dítě do 12 let s dvěma dospělými

TERMÍNY: Počet 
nocí

MELIA LAS DUNAS *****
All Inclusive

MELIA BUENAVISTA ***** 
All Inclusive

ROYALTON CAYO SANTA MARIA ***** 
All Inclusive

IBEROSTAR ENSENACHOS ***** 
All Inclusive

10.10. - 21.10.2019 10 49.990,- 41.990,- 59.990,- nelze 66.490,- nelze 55.990,- 44.490,-
26.10. - 07.11.2019 10 53.990,- 44.990,- 63.490,- nelze 69.490,- nelze 59.490,- 47.490,-
29.12. - 09.01.2020 10 69.490,- 57.990,- 91.490,- nelze 91.490,- nelze 81.490,- 64.490,-
27.01. - 08.02.2020 11 62.990,- 50.990,- 83.490,- nelze 83.490,- nelze 73.490,- 55.990,-
03.02. - 15.02.2020 11 59.990,- 47.990,- 82.990,- nelze 81.490,- nelze 70.990,- 52.990,-
10.02. - 22.02.2020 11 59.990,- 47.990,- 82.990,- nelze 81.490,- nelze 70.990,- 52.990,-
17.02. - 28.02.2020 10 58.490,- 46.990,- 78.990,- nelze 77.490,- nelze 67.990,- 51.490,-
26.02. - 08.03.2020 10 60.990,- 49.490,- 80.990,- nelze 79.990,- nelze 69.990,- 53.990,-
05.03. - 16.03.2020 10 59.490,- 47.990,- 79.990,- nelze 78.490,- nelze 68.990,- 52.990,-
17.03. - 28.03.2020 10 58.490,- 46.990,- 78.990,- nelze 77.490,- nelze 67.990,- 51.990,-
26.03. - 06.04.2020 10 53.990,- 42.990,- 73.490,- nelze 71.490,- nelze 61.490,- 46.490,-
06.04. - 17.04.2020 10 56.490,- 46.490,- 73.990,- nelze 71.490,- nelze 59.990,- 48.490,-
příplatek za1lůžkový pokoj: 2.900,- / 1 noc 3.500,- / 1 noc 2.500,- / 1 noc 2.400,- / 1 noc

KUBA|Cayo Santa Maria / Cayo Ensenachos – lety na pravidelné lince   str. 17

Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Melia las Dunas - 1.+2. dítě 2-12 let, Iberostar Ensenachos - 1.+2. dítě 2-12 let.
Cena zahrnuje letištní taxy.         

EXO 720 – cena dospělá osoba/dítě do 12 let s dvěma dospělými

TERMÍNY: Počet 
nocí

VILLA LOS PINOS 2 
snídaně

VILLA LOS PINOS 3 
snídaně

VILLA LOS PINOS 4 
snídaně

MEMORIES JIBACOA ****
All Inclusive

10.10. - 21.10.2019 10 39.490,- 25.990,- 42.490,- 25.990,- 45.490,- 25.990,- 41.990,- nelze
26.10. - 07.11.2019 10 42.990,- 29.490,- 45.990,- 29.490,- 48.990,- 29.490,- 45.490,- nelze
29.12. - 09.01.2020 10 60.990,- 39.990,- 65.490,- 40.990,- 69.490,- 40.990,- 65.490,- nelze
27.01. - 08.02.2020 11 49.990,- 31.990,- 53.990,- 31.990,- 57.990,- 31.990,- 55.990,- nelze
03.02. - 15.02.2020 11 46.490,- 28.490,- 50.990,- 28.490,- 54.990,- 28.490,- 53.990,- nelze
10.02. - 22.02.2020 11 46.490,- 28.490,- 50.990,- 28.490,- 54.990,- 28.490,- 53.990,- nelze
17.02. - 28.02.2020 10 44.990,- 28.490,- 48.990,- 28.490,- 52.490,- 28.490,- 51.490,- nelze
26.02. - 08.03.2020 10 47.490,- 30.990,- 50.990,- 30.990,- 54.990,- 30.990,- 53.490,- nelze
05.03. - 16.03.2020 10 46.490,- 29.990,- 49.990,- 29.990,- 53.990,- 29.990,- 52.490,- nelze
17.03. - 28.03.2020 10 44.990,- 28.490,- 48.990,- 28.490,- 52.490,- 28.490,- 51.490,- nelze
26.03. - 06.04.2020 10 39.990,- 29.490,- 43.990,- 25.490,- 47.490,- 25.490,- 44.990,- nelze
06.04. - 17.04.2020 10 42.990,- 29.490,- 45.990,- 29.490,- 48.990,- 29.490,- 44.990,- nelze
příplatek za1lůžkový pokoj: 2400,- / 1 noc nelze nelze 1.600,- / 1 noc

KUBA|Playa del Este / Jibacoa – lety na pravidelné lince   str. 18

Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Melia las Dunas - 1.+2. dítě 2-12 let, Iberostar Ensenachos - 1.+2. dítě 2-12 let.
Cena zahrnuje letištní taxy.         
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EXO 720 – cena dospělá osoba/dítě do 12 let s dvěma dospělými

TERMÍNY: Počet nocí
PLAZA*** snídaně ROC PRESIDENTE **** snídaně IBEROSTAR PARQUE CENTRAL ***** 

SOL CAYO COCO**** All Inclusive TRYP CAYO COCO**** All Inclusive MELIA CAYO COCO***** All Inclusive
10.10. - 21.10.2019 10 56.490,- 49.990,- 56.490,- 49.990,- 76.490,- nelze
26.10. - 07.11.2019 10 59.990,- 52.990,- 59.990,- 52.990,- 79.490,- nelze
29.12. - 09.01.2020 10 73.990,- 65.490,- 75.490,- 65.990,- 98.990,- nelze
27.01. - 08.02.2020 11 67.490,- 57.990,- 69.490,- 58.990,- 93.490,- nelze
03.02. - 15.02.2020 11 65.490,- 55.490,- 67.490,- 56.490,- 89.490,- nelze
10.02. - 22.02.2020 11 65.490,- 55.490,- 67.490,- 56.490,- 90.990,- nelze
17.02. - 28.02.2020 10 63.490,- 54.490,- 65.490,- 55.490,- 87.490,- nelze
26.02. - 08.03.2020 10 65.990,- 56.990,- 67.990,- 57.990,- 89.990,- nelze
05.03. - 16.03.2020 10 64.990,- 55.990,- 66.490,- 56.990,- 88.990,- nelze
17.03. - 28.03.2020 10 63.490,- 54.990,- 65.490,- 55.990,- 87.490,- nelze
26.03. - 06.04.2020 10 58.990,- 50.990,- 59.990,- 50.990,- 80.990,- nelze
06.04. - 17.04.2020 10 62.490,- 54.490,- 62.990,- 53.490,- 80.990,- nelze
příplatek za jednolůžkový pokoj: 2.500,- / 1 noc 3.200,- / 1 noc 3.500,- / 1 noc

KUBA|Havana + Cayo Coco – individuálně 2 noci v Havaně + 8/9 nocí Cayo Coco    lety na pravidelné lince str. 39 

Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnueí letištní taxy. 

EXO 720 – cena dospělá osoba/dítě do 12 let s dvěma dospělými

TERMÍNY: Počet nocí
PLAZA*** snídaně ROC PRESIDENTE **** snídaně IBEROSTAR PARQUE CENTRAL ***** 

SOL CAYO GUILLERMO **** All Inclusive IBEROSTAR DAIQUIRI **** All Inclusive MELIA CAYO GUILLERMO **** All Inclusive
10.10. - 21.10.2019 10 54.990,- 49.990,- 60.990,- 46.490,- 70.990,- 56.990,-
26.10. - 07.11.2019 10 58.490,- 52.990,- 63.990,- 49.490,- 73.490,- 59.990,-
29.12. - 09.01.2020 10 74.990,- 66.490,- 81.490,- 69.490,- 89.490,- 73.490,-
27.01. - 08.02.2020 11 67.490,- 57.990,- 72.990,- 60.990,- 83.990,- 65.990,-
03.02. - 15.02.2020 11 64.990,- 55.490,- 70.990,- 58.490,- 80.990,- 63.990,-
10.02. - 22.02.2020 11 64.990,- 55.490,- 70.990,- 58.490,- 81.990,- 63.990,-
17.02. - 28.02.2020 10 62.990,- 54.490,- 68.490,- 56.990,- 79.490,- 62.990,-
26.02. - 08.03.2020 10 65.490,- 56.990,- 70.990,- 59.490,- 81.990,- 65.490,-
05.03. - 16.03.2020 10 64.490,- 55.990,- 69.490,- 58.490,- 80.990,- 64.490,-
17.03. - 28.03.2020 10 62.990,- 54.990,- 68.490,- 57.490,- 79.490,- 62.990,-
26.03. - 06.04.2020 10 58.490,- 50.990,- 62.990,- 50.990,- 73.490,- 58.490,-
06.04. - 17.04.2020 10 60.990,- 53.990,- 63.990,- 48.990,- 73.490,- 60.990,-
příplatek za jednolůžkový pokoj: 2.200,- / 1 noc 3.100,- / 1 noc 3.200,- / 1 noc

KUBA|Havana + Cayo Guillermo – individuálně 2 noci v Havaně + 8/9 nocí Cayo Guillermo lety na pravidelné lince str. 39 

Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnueí letištní taxy. 

EXO 720 – cena dospělá osoba/dítě do 12 let s dvěma dospělými

TERMÍNY: Počet nocí
PLAZA*** snídaně ROC PRESIDENTE **** snídaně IBEROSTAR PARQUE CENTRAL ***** 

PELICANO *** All Inclusive SOL CAYO LARGO ****  All Inclusive BELLA ISLA RESORT **** All Inclusive
10.10. - 21.10.2019 10 55.990,- 41.490,- 61.490,- 50.990,- 63.990,- 51.490,-
26.10. - 07.11.2019 10 59.490,- 44.490,- 64.990,- 53.990,- 66.990,- 54.490,-
29.12. - 09.01.2020 10 77.990,- 55.990,- 79.490,- 66.490,- 84.490,- 69.490,-
27.01. - 08.02.2020 11 68.490,- 46.490,- 72.990,- 58.990,- 74.990,- 59.990,-
03.02. - 15.02.2020 11 65.490,- 43.490,- 69.990,- 55.990,- 69.990,- 56.990,-
10.02. - 22.02.2020 11 65.490,- 43.490,- 69.990,- 55.990,- 71.490,- 56.990,-
17.02. - 28.02.2020 10 62.990,- 43.490,- 67.490,- 54.490,- 69.990,- 55.990,-
26.02. - 08.03.2020 10 65.490,- 45.990,- 69.990,- 56.990,- 72.490,- 58.490,-
05.03. - 16.03.2020 10 64.490,- 44.990,- 68.490,- 55.990,- 71.490,- 57.490,-
17.03. - 28.03.2020 10 62.990,- 43.990,- 67.490,- 54.990,- 69.990,- 55.990,-
26.03. - 06.04.2020 10 58.490,- 40.990,- 62.490,- 50.990,- 64.490,- 50.990,-
06.04. - 17.04.2020 10 60.990,- 44.490,- 65.490,- 53.990,- 65.990,- 54.490,-
příplatek za jednolůžkový pokoj: 2.200,- / 1 noc 3.400,- / 1 noc 3.100,- / 1 noc

KUBA|Havana + Cayo Coco – individuálně 2 noci v Havaně + 8/9 nocí Cayo Largo    lety na pravidelné lince str. 39 

Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnueí letištní taxy. 

KUBA |Guardalavaca (Holguin) – individuálně 9 dní (7 nocí) str. 46

EXO 796 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc /příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě
CENY V OBDOBÍ: BRISAS GUARDALAVACA*** All Inclusive PLAYA COSTA VERDE****  All Inclusive PARADISUS RIO DE ORO***** All Inclusive

01.11. - 08.12. 2019 59.490,- 2.300,- 1 800,- 43.990,- 0,- 59.990,- 2.400,- 1 900,- 43.990,- 990,- 63.490,- 2.900,- 3.200,- nelze nelze
09.12. - 19.12. 2019 71.490,- 2.300,- 1 800,- 55.490,- 0,- 71.990,- 2.400,- 1 900,- 55.490,- 990,- 75.490,- 2.900,- 3.200,- nelze nelze
20.12. - 03.01. 2020 84.490,- 2.900,- 1 800,- 67.990,- 0,- 96.990,- 4.700,- 1 900,- 81.990,- 2.600,- 95.490,- 4.400,- 3.200,- nelze nelze
04.01. - 29.02. 2020 56.990,- 2.100,- 1 800,- 42.490,- 0,- 66.990,- 3.500,- 1 900,- 55.990,- 2.000,- 70.990,- 4.100,- 3.200,- nelze nelze
01.03. - 30.04. 2020 56.990,- 2.100,- 1 800,- 42.490,- 0,- 66.990,- 3.500,- 1 900,- 55.990,- 2.000,- 70.990,- 4.100,- 3.200,- nelze nelze
01.05. - 23.06. 2020 52.490,- 1.500,- 1 800,- 42.490,- 0,- 58.990,- 2.400,- 1 900,- 42.490,- 990,- 62.490,- 2.900,- 3.200,- nelze nelze
24.06. - 01.09. 2020 67.990,- 1.500,- 1 800,- 57.990,- 0,- 79.990,- 3.100,- 1 900,- 57.990,- 990,- 79.990,- 3.200,- 3.200,- nelze nelze
02.09. - 31.10. 2020 53.490,- 1.500,- 1 800,- 43.990,- 0,- 60.490,- 2.400,- 1 900,- 43.990,- 990,- 63.490,- 2.900,- 3.200,- nelze nelze

Ceny letenek s Condorem jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 
let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Brisas Guardalavaca - 1. dítě 2-12 let, 2. dítě 2-12 let sleva 25%, Playa Costa Verde - 1.-2. dítě 2-12 let. Cena zahrnuje letištní taxy.
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KUBA |Varadero – individuálně 9 dní (7 nocí) str. 17

EXO 793 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc /příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě
CENY V OBDOBÍ: PULLMAN **/DOS MARES ** snídaně MAR DEL SUR ** All Inclusive SUNBEACH  *** All Inclusive

01.11. - 08.12. 2019 45.490,- 900,- 1.100,- nelze nelze 48.490,- 1.300,- 1.300,- 36.990,- 0,- 48.490,- 1.300,- 1.100,- 36.990,- 0,-
09.12. - 19.12. 2019 56.990,- 900,- 1.100,- nelze nelze 59.990,- 1.300,- 1.300,- 51.490,- 0,- 59.990,- 1.300,- 1.100,- 51.490,- 0,-
20.12. - 03.01. 2020 66.990,- 1.300,- 1.100,- nelze nelze 68.990,- 1.600,- 1.300,- 61.990,- 0,- 74.490,- 2.400,- 1.100,- 57.990,- 0,-
04.01. - 29.02. 2020 46.490,- 1.000,- 1.100,- nelze nelze 48.490,- 1.300,- 1.300,- 36.990,- 0,- 50.990,- 1.600,- 1.100,- 36.990,- 0,-
01.03. - 30.04. 2020 46.490,- 1.000,- 1.100,- nelze nelze 48.490,- 1.300,- 1.300,- 36.990,- 0,- 50.990,- 1.600,- 1.100,- 36.990,- 0,-
01.05. - 23.06. 2020 45.490,- 900,- 1.100,- nelze nelze 48.490,- 1.300,- 1.300,- 36.990,- 0,- 48.490,- 1.300,- 1.100,- 36.990,- 0,-
24.06. - 01.09. 2020 59.990,- 1.000,- 1.100,- nelze nelze 61.990,- 1.300,- 1.300,- 43.490,- 0,- 61.990,- 1.300,- 1.100,- 43.490,- 0,-
02.09. - 31.10. 2020 45.490,- 900,- 1.100,- nelze nelze 48.490,- 1.300,- 1.300,- 36.990,- 0,- 48.490,- 1.300,- 1.100,- 36.990,- 0,-

CENY V OBDOBÍ: BE LIVE EXPERIENCE TUXPAN ***+ All Inclusive CLUB KAWAMA *** All Inclusive SOL PALMERAS **** All Inclusive
01.11. - 08.12. 2019 56.490,- 2 400,- 1.300,- 44.990,- 1.200,- 48.490,- 1.300,- 1.300,- 36.990,- 0,- 56.490,- 2.400,- 1.900,- 44.990,- 1.200,-
09.12. - 19.12. 2019 67.490,- 2 400,- 1.300,- 59.490,- 1.200,- 59.990,- 1.300,- 1.300,- 51.490,- 0,- 67.490,- 2.400,- 1.900,- 59.490,- 1.200,-
20.12. - 03.01. 2020 79.490,- 3.100,- 1.300,- 70.990,- 1.900,- 76.990,- 2.700,- 1.300,- 57.990,- 0,- 85.490,- 3.900,- 1.900,- 71.990,- 2.000,-
04.01. - 29.02. 2020 54.490,- 2.100,- 1.300,- 43.990,- 1.100,- 51.990,- 1.800,- 1.300,- 36.990,- 0,- 64.990,- 3.600,- 1.900,- 49.490,- 1.800,-
01.03. - 30.04. 2020 54.490,- 2.100,- 1.300,- 43.990,- 1.100,- 51.990,- 1.800,- 1.300,- 36.990,- 0,- 64.990,- 3.600,- 1.900,- 49.490,- 1.800,-
01.05. - 23.06. 2020 49.490,- 1 400,- 1.300,- 41.490,- 700,- 48.490,- 1.300,- 1.300,- 36.990,- 0,- 57.490,- 2.500,- 1.900,- 45.990,- 1.300,-
24.06. - 01.09. 2020 63.990,- 1.600,- 1.300,- 48.990,- 800,- 61.990,- 1.300,- 1.300,- 43.490,- 0,- 71.990,- 2.500,- 1.900,- 52.490,- 1.300,-
02.09. - 31.10. 2020 49.490,- 1 400,- 1.300,- 41.490,- 700,- 48.490,- 1.300,- 1.300,- 36.990,- 0,- 57.490,- 2.500,- 1.900,- 45.990,- 1.300,-

CENY V OBDOBÍ: LABRANDA VARADERO ***+  All Inclusive OCEAN VARADERO EL PATRIARCA **** All Inclusive OCEAN VISTA AZUL ***** All Inclusive
01.11. - 08.12. 2019 55.490,- 2 300,- 1.600,- 44.990,- 1.200,- 61.490,- 2.700,- 2.200,- 49.490,- 1.400,- 59.490,- 2.900,- 2.200,- 36.990,- 1.500,-
09.12. - 19.12. 2019 66.990,- 2 300,- 1.600,- 58.990,- 1.200,- 72.990,- 2.700,- 2.200,- 63.990,- 1.400,- 70.990,- 2.900,- 2.200,- 51.490,- 1.500,-
20.12. - 03.01. 2020 87.490,- 4.300,- 1.600,- 72.990,- 2.200,- 92.990,- 4.500,- 2.200,- 76.990,- 2.300,- 105.990,- 6.900,- 2.200,- 81.990,- 3.500,-
04.01. - 29.02. 2020 56.490,- 2.400,- 1.600,- 44.990,- 1.200,- 69.990,- 3.900,- 2.200,- 53.990,- 2.000,- 67.490,- 3.900,- 2.200,- 51.990,- 2.000,-
01.03. - 30.04. 2020 56.490,- 2.400,- 1.600,- 44.990,- 1.200,- 69.990,- 3.900,- 2.200,- 53.990,- 2.000,- 67.490,- 3.900,- 2.200,- 51.990,- 2.000,-
01.05. - 23.06. 2020 51.990,- 1 800,- 1.600,- 42.990,- 900,- 59.990,- 2.500,- 2.200,- 48.490,- 1.300,- 57.490,- 2.500,- 2.200,- 36.990,- 1.400,-
24.06. - 01.09. 2020 67.490,- 2.100,- 1.600,- 51.990,- 1.100,- 75.490,- 2.700,- 2.200,- 55.990,- 1.400,- 72.990,- 2.900,- 2.200,- 43.490,- 1.500,-
02.09. - 31.10. 2020 51.990,- 1 800,- 1.600,- 42.990,- 900,- 59.990,- 2.500,- 2.200,- 48.490,- 1.300,- 57.490,- 2.500,- 2.200,- 36.990,- 1.400,-

CENY V OBDOBÍ: BE LIVE EXPERIENCE TURQUESA **** All Inclusive BE LIVE EXPERIENCE VARADERO **** All Inclusive MEMORIES VARADERO BEACH **** All Inclusive
01.11. - 08.12. 2019 51.990,- 1 800,- 1.400,- 42.990,- 900,- 51.990,- 1.500,- 1.400,- 42.490,- 800,- 50.990,- 1.600,- 1.400,- 36.990,- 1.100,-
09.12. - 19.12. 2019 63.490,- 1 800,- 1.400,- 57.490,- 900,- 61.990,- 1.500,- 1.400,- 56.490,- 800,- 62.490,- 1.600,- 1.400,- 51.490,- 1.100,-
20.12. - 03.01. 2020 87.490,- 4.300,- 1.400,- 75.490,- 2.500,- 83.490,- 3.700,- 1.400,- 73.490,- 2.200,- 92.990,- 5.000,- 1.400,- 75.490,- 2.500,-
04.01. - 29.02. 2020 63.990,- 3.500,- 1.400,- 48.990,- 1.800,- 55.990,- 2.300,- 1.400,- 44.990,- 1.200,- 56.490,- 2.400,- 1.400,- 44.990,- 1.200,-
01.03. - 30.04. 2020 58.490,- 2.700,- 1.400,- 46.490,- 1.400,- 55.990,- 2.300,- 1.400,- 44.990,- 1.200,- 56.490,- 2.400,- 1.400,- 44.990,- 1.200,-
01.05. - 23.06. 2020 51.990,- 1 500,- 1.400,- 42.490,- 800,- 49.990,- 1.500,- 1.400,- 41.990,- 800,- 50.990,- 1.600,- 1.400,- 36.990,- 1.100,-
24.06. - 01.09. 2020 66.990,- 2.000,- 1.400,- 51.990,- 1.000,- 66.490,- 1.900,- 1.400,- 49.990,- 1.000,- 63.990,- 1.600,- 1.400,- 43.490,- 1.100,-
02.09. - 31.10. 2020 51.990,- 1 500,- 1.400,- 42.490,- 800,- 49.990,- 1.500,- 1.400,- 41.990,- 800,- 50.990,- 1.600,- 1.400,- 36.990,- 1.100,-

CENY V OBDOBÍ: GRAND MEMORIES VARADERO ****+ All Inclusive OCCIDENTAL ARENAS BLANCAS **** All Inclusive BARCELO SOLYMAR ****+ All Inclusive 
01.11. - 08.12. 2019 53.490,- 2 000,- 1.600,- 36.990,- 900,- 53.490,- 2.000,- 1.700,- 43.990,- 1.000,- 54.990,- 2.200,- 1.700,- 44.490,- 1.100,-
09.12. - 19.12. 2019 64.990,- 2 000,- 1.600,- 51.490,- 900,- 64.990,- 2.000,- 1.700,- 57.990,- 1.000,- 66.490,- 2.200,- 1.700,- 58.990,- 1.100,-
20.12. - 03.01. 2020 85.490,- 3.900,- 1.600,- 71.990,- 2.000,- 79.490,- 3.100,- 1.700,- 68.990,- 1.600,- 84.490,- 3.800,- 1.700,- 71.490,- 1.900,-
04.01. - 29.02. 2020 61.990,- 3.000,- 1.600,- 47.490,- 1.500,- 56.490,- 2.400,- 1.700,- 44.990,- 1.200,- 60.990,- 3.000,- 1.700,- 47.490,- 1.500,-
01.03. - 30.04. 2020 61.990,- 3.000,- 1.600,- 47.490,- 1.500,- 56.490,- 2.400,- 1.700,- 44.990,- 1.200,- 60.990,- 3.000,- 1.700,- 47.490,- 1.500,-
01.05. - 23.06. 2020 53.490,- 2 000,- 1.600,- 36.990,- 900,- 51.990,- 1.800,- 1.700,- 42.990,- 900,- 54.990,- 2.200,- 1.700,- 44.490,- 1.100,-
24.06. - 01.09. 2020 66.990,- 2.000,- 1.600,- 43.490,- 900,- 66.990,- 2.000,- 1.700,- 51.990,- 1.000,- 69.990,- 2.500,- 1.700,- 51.990,- 1.300,-
02.09. - 31.10. 2020 53.490,- 2 000,- 1.600,- 36.990,- 900,- 52.490,- 1.800,- 1.700,- 42.990,- 900,- 54.990,- 2.200,- 1.700,- 44.490,- 1.100,-

CENY V OBDOBÍ: IBEROSTAR TAINOS **** All Inclusive IBEROSTAR PLAYA ALAMEDA ****+ All Inclusive BE LIVE ADULT ONLY CACTUS **** All Inclusive
01.11. - 08.12. 2019 53.990,- 2 100,- 1.900,- 43.990,- 1.100,- 54.990,- 2.200,- 1.700,- nelze nelze 57.490,- 2.600,- 1.400,- nelze nelze
09.12. - 19.12. 2019 65.490,- 2 100,- 1.900,- 58.490,- 1.100,- 66.490,- 2.200,- 1.700,- nelze nelze 68.990,- 2.600,- 1.400,- nelze nelze
20.12. - 03.01. 2020 95.990,- 5.400,- 1.900,- 76.990,- 2.700,- 97.990,- 5.700,- 1.700,- nelze nelze 84.990,- 3.900,- 1.400,- nelze nelze
04.01. - 29.02. 2020 61.990,- 3.200,- 1.900,- 47.990,- 1.600,- 63.990,- 3.500,- 1.700,- nelze nelze 54.990,- 2.200,- 1.400,- nelze nelze
01.03. - 30.04. 2020 61.990,- 3.200,- 1.900,- 47.990,- 1.600,- 63.990,- 3.500,- 1.700,- nelze nelze 57.490,- 2.600,- 1.400,- nelze nelze
01.05. - 23.06. 2020 52.990,- 1 900,- 1.900,- 43.490,- 1.000,- 54.990,- 2.200,- 1.700,- nelze nelze 52.490,- 1.800,- 1.400,- nelze nelze
24.06. - 01.09. 2020 68.490,- 2.200,- 1.900,- 50.990,- 1.100,- 71.990,- 2.500,- 1.700,- nelze nelze 67.990,- 2.200,- 1.400,- nelze nelze
02.09. - 31.10. 2020 52.990,- 1 900,- 1.900,- 43.490,- 1.000,- 54.990,- 2.200,- 1.700,- nelze nelze 52.490,- 1.800,- 1.400,- nelze nelze

KUBA |Havana – individuální prodloužení v Havaně o 3 dny (2 noci)  str. 48

EXO 719 – cena dospělá osoba za 2 noci/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě do 12 let se dvěma dospělými 2 noci/příplatek za noc navíc dítě
CENY V OBDOBÍ: PLAZA *** snídaně INGLATERRA ***+ snídaně ROC PRESIDENTE **** snídaně

01.11. - 08.12. 2019 8.490,- 1.900,- 2 100,- 6.490,- 1.000,- 9.990,- 2.900,- 2 100,- 7.490,- 1.500,- 10.990,- 3.000,- 2 200,- 7.990,- 1.500,-
09.12. - 19.12. 2019 8.490,- 1.900,- 2 100,- 6.490,- 1.000,- 9.990,- 2.900,- 2 100,- 7.490,- 1.500,- 10.990,- 3.000,- 2 200,- 7.990,- 1.500,-
20.12. - 03.01. 2020 10.990,- 3.100,- 2 100,- 8.490,- 2.000,- 12.990,- 4.100,- 2 100,- 9.990,- 2.500,- 12.990,- 4.100,- 2 200,- 8.990,- 2.100,-
04.01. - 29.02. 2020 8.490,- 1.900,- 2 100,- 6.490,- 1.000,- 9.990,- 2.900,- 2 100,- 7.490,- 1.500,- 10.990,- 3.000,- 2 200,- 7.990,- 1.500,-
01.03. - 30.04. 2020 8.490,- 1.900,- 2 100,- 6.490,- 1 000,- 9.990,- 2.900,- 2 100,- 7.490,- 1.500,- 10.990,- 3.000,- 2 200,- 7.990,- 1.500,-
01.05. - 23.06. 2020 7.990,- 1.500,- 2 100,- 6.490,- 800,- 8.990,- 2.200,- 2 100,- 6.990,- 1.100,- 8.990,- 2.000,- 2 200,- 6.990,- 1.000,-
24.06. - 01.09. 2020 7.990,- 1.500,- 2 100,- 6.490,- 800,- 8.990,- 2.200,- 2 100,- 6.990,- 1.100,- 8.990,- 2.000,- 2 200,- 6.990,- 1.000,-
02.09. - 31.10. 2020 7.990,- 1.500,- 2 100,- 6.490,- 800,- 8.990,- 2.200,- 2 100,- 6.990,- 1 100,- 8.990,- 2.000,- 2 200,- 6.990,- 1.000,-

CENY V OBDOBÍ: MELIA HABANA ****+ snídaně NACIONAL ***** snídaně IBEROSTAR PARQUE CENTRAL ***** snídaně
01.11. - 08.12. 2019 12.990,- 4.200,- 2 200,- 8.490,- 1.900,- 13.490,- 4.200,- 3 400,- 8.490,- 1.800,- 13.490,- 4.400,- 2.600,- 8.990,- 2.200,-
09.12. - 19.12. 2019 12.490,- 3.800,- 2 200,- 8.490,- 1.900,- 13.490,- 4.200,- 3 400,- 8.490,- 1.800,- 13.490,- 4.400,- 2.600,- 8.990,- 2.200,-
20.12. - 03.01. 2020 18.990,- 7.200,- 2 200,- 12.490,- 3.800,- 18.990,- 7.200,- 3 400,- 8.490,- 3.100,- 20.990,- 8.200,- 2.600,- 12.990,- 4.200,-
04.01. - 29.02. 2020 12.990,- 4.100,- 2 200,- 8.990,- 2.100,- 12.990,- 4.200,- 3 400,- 8.490,- 1.800,- 14.490,- 4.900,- 2.600,- 9.490,- 2.500,-
01.03. - 30.04. 2020 12.990,- 4.100,- 2 200,- 8.990,- 2.100,- 12.990,- 4.200,- 3 400,- 8.490,- 1.800,- 14.490,- 4.900,- 2.600,- 9.490,- 2.500,-
01.05. - 23.06. 2020 9.990,- 2.900,- 2 200,- 7.490,- 1.500,- 10.990,- 3.200,- 3 400,- 7.490,- 1.600,- 10.990,- 3.200,- 2.600,- 7.990,- 1.600,-
24.06. - 01.09. 2020 9.990,- 2.900,- 2 200,- 7.490,- 1.500,- 10.990,- 3.200,- 3 400,- 7.490,- 1.600,- 10.990,- 3.200,- 2.600,- 7.990,- 1.600,-
02.09. - 31.10. 2020 9.990,- 2.900,- 2 200,- 7.490,- 1.500,- 10.990,- 3.200,- 3 400,- 7.490,- 1.600,- 10.990,- 3.200,- 2.600,- 7.990,- 1.600,-

Cena pobytu v Havaně zahrnuje: transfery, 2x ubytování se snídaní ve vybraném hotelu v Havaně. Poplatek za nadstadardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2-12 
let při ubytování se dvěma dospělými osobami. 



368

Ceny letenek s Air France/KLM jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Cena zahrnuje letištní taxy.    
Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Villa los Pinos - 1.+2. dítě 2-16 let. 

EXO 794 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc /příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě
OBDOBÍ: VILLA LOS PINOS (2 POKOJE) snídaně VILLA LOS PINOS (3 POKOJE) snídaně VILLA LOS PINOS (4 POKOJE) snídaně MEMORIES JIBACOA **** All Inclusive

01.11. - 08.12. 2019 54.490,- 1.800,- 2.900,- 40.990,- 200,- 56.490,- 2.100,- - 40.990,- .200,- 58.990,- 2.500,- - 40.990,- .200,- 55.490,- 2.300,- 1.600,- nelze nelze
09.12. - 19.12. 2019 65.490,- 1.800,- 2.900,- 54.990,- 200,- 67.990,- 2.100,- - 54.990,- .200,- 70.990,- 2.500,- - 54.990,- .200,- 66.990,- 2.300,- 1.600,- nelze nelze
20.12. - 03.01. 2020 90.990,- 4.500,- 2.900,- 66.990,- 1 000,- 95.990,- 5.100,- - 67.490,- 1.100,- 100.990,- 5.800,- - 67.990,- 1.200,- 85.490,- 3.900,- 1.600,- nelze nelze
04.01. - 29.02. 2020 56.490,- 2 100,- 2.900,- 40.990,- 200,- 59.490,- 2.600,- - 40.990,- .200,- 62.490,- 3.000,- - 40.990,- .200,- 60.990,- 3 100,- 1.600,- nelze nelze
01.03. - 30.04. 2020 56.490,- 2.100,- 2.900,- 40.990,- 200,- 59.490,- 2.600,- - 40.990,- .200,- 62.490,- 3.000,- - 40.990,- .200,- 60.990,- 3.100,- 1.600,- nelze nelze
01.05. - 23.06. 2020 52.990,- 1 600,- 2.900,- 40.990,- 200,- 55.490,- 2.000,- - 40.990,- .200,- 58.490,- 2.400,- - 40.990,- .200,- 54.990,- 2 200,- 1.600,- nelze nelze
24.06. - 01.09. 2020 66.490,- 1 600,- 2.900,- 46.990,- 200,- 68.990,- 2.000,- - 46.990,- .200,- 71.990,- 2.400,- - 46.990,- .200,- 69.490,- 2 400,- 1.600,- nelze nelze
02.09. - 31.10. 2020 52.990,- 1 600,- 2.900,- 40.990,- 200,- 55.490,- 2.000,- - 40.990,- .200,- 58.490,- 2.400,- - 40.990,- .200,- 54.990,- 2 200,- 1.600,- nelze nelze

KUBA |Varadero – individuálně 9 dní (7 nocí) str. 17

EXO 793 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc /příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě
CENY V OBDOBÍ: FIESTA AMERICANA PUNTA VARADERO **** All Inclusive FIESTA AMERICANA CAYO LIBERTAD **** All Inclusive IBEROSTAR BELLA COSTA ****  All Inclusive

01.11. - 08.12. 2019 57.490,- 2 600,- 1.600,- 45.990,- 1.300,- 62.990,- 3.400,- 1.900,- nelze nelze 58.490,- 2.700,- 1.800,- 46.490,- 1 400,-
09.12. - 19.12. 2019 68.990,- 2 600,- 1.600,- 59.990,- 1.300,- 74.490,- 3.400,- 1.900,- nelze nelze 69.990,- 2.700,- 1.800,- 60.990,- 1 400,-
20.12. - 03.01. 2020 94.990,- 5.300,- 1.600,- 76.490,- 2.700,- 102.990,- 6.500,- 1.900,- nelze nelze 88.490,- 4.400,- 1.800,- 72.990,- 2 200,-
04.01. - 29.02. 2020 67.990,- 4.100,- 1.600,- 50.990,- 2.100,- 73.990,- 4.900,- 1.900,- nelze nelze 57.990,- 2.600,- 1.800,- 45.990,- 1 300,-
01.03. - 30.04. 2020 67.990,- 4.100,- 1.600,- 50.990,- 2.100,- 73.990,- 4.900,- 1.900,- nelze nelze 57.990,- 2.600,- 1.800,- 45.990,- 1 300,-
01.05. - 23.06. 2020 57.990,- 2 600,- 1.600,- 45.990,- 1.300,- 63.990,- 3.500,- 1.900,- nelze nelze 51.490,- 1.700,- 1.800,- 42.490,- 900,-
24.06. - 01.09. 2020 71.490,- 2.600,- 1.600,- 52.490,- 1.300,- 76.990,- 3.500,- 1.900,- nelze nelze 65.490,- 1.800,- 1.800,- 49.490,- 900,-
02.09. - 31.10. 2020 57.990,- 2 600,- 1.600,- 45.990,- 1.300,- 63.990,- 3.500,- 1.900,- nelze nelze 51.490,- 1.700,- 1.800,- 42.490,- 900,-

CENY V OBDOBÍ: SOL VARADERO BEACH ***+ All Inclusive MELIA INTERNACIONAL **** All Inclusive  BLAU VARADERO ****  All Inclusive 
01.11. - 08.12. 2019 56.490,- 2 400,- 1.700,- nelze nelze 68.490,- 4.100,- 3.100,- 50.990,- 2.100,- 57.990,- 2.600,- 1.800,- nelze nelze
09.12. - 19.12. 2019 67.490,- 2 400,- 1.700,- nelze nelze 79.490,- 4.100,- 3.100,- 65.490,- 2.100,- 68.990,- 2.600,- 1.800,- nelze nelze
20.12. - 03.01. 2020 85.490,- 3.900,- 1.700,- nelze nelze 97.490,- 5.700,- 3.100,- 77.990,- 2.900,- 101.490,- 6.200,- 1.800,- nelze nelze
04.01. - 29.02. 2020 64.990,- 3.600,- 1.700,- nelze nelze 74.990,- 5.000,- 3.100,- 54.490,- 2.500,- 73.490,- 4.800,- 1.800,- nelze nelze
01.03. - 30.04. 2020 64.990,- 3.600,- 1.700,- nelze nelze 74.990,- 5.000,- 3.100,- 54.490,- 2.500,- 65.490,- 3.700,- 1.800,- nelze nelze
01.05. - 23.06. 2020 57.490,- 2 500,- 1.700,- nelze nelze 68.490,- 4.100,- 3.100,- 50.990,- 2.100,- 56.990,- 2.500,- 1.800,- nelze nelze
24.06. - 01.09. 2020 71.990,- 2.500,- 1.700,- nelze nelze 82.990,- 4.300,- 3.100,- 58.490,- 2.200,- 74.990,- 3.100,- 1.800,- nelze nelze
02.09. - 31.10. 2020 57.490,- 2 500,- 1.700,- nelze nelze 68.490,- 4.100,- 3.100,- 50.990,- 2.100,- 56.990,- 2.500,- 1.800,- nelze nelze

CENY V OBDOBÍ: ROC ARENAS DORADAS **** All Inclusive ROC BARLOVENTO ***+  All Inclusive MELIA MARINA VARADERO *****  All Inclusive
01.11. - 08.12. 2019 52.990,- 1 900,- 1.900,- 43.490,- 1.000,- 52.490,- 1.800,- 1.800,- nelze nelze 54.990,- 2.200,- 1.900,- 44.490,- 1.100,-
09.12. - 19.12. 2019 64.490,- 1 900,- 1.900,- 57.990,- 1.000,- 63.990,- 1.800,- 1.800,- nelze nelze 66.490,- 2.200,- 1.900,- 58.990,- 1.100,-
20.12. - 03.01. 2020 92.990,- 5.000,- 1.900,- 75.490,- 2.500,- 92.490,- 5.000,- 1.800,- nelze nelze 84.490,- 3.800,- 1.900,- 70.990,- 1.900,-
04.01. - 29.02. 2020 58.990,- 2.800,- 1.900,- 46.490,- 1.400,- 58.490,- 2.700,- 1.800,- nelze nelze 62.990,- 3.300,- 1.900,- 48.490,- 1.700,-
01.03. - 30.04. 2020 58.990,- 2.800,- 1.900,- 46.490,- 1.400,- 58.490,- 2.700,- 1.800,- nelze nelze 62.990,- 3.300,- 1.900,- 48.490,- 1.700,-
01.05. - 23.06. 2020 52.490,- 1 900,- 1.900,- 43.490,- 1.000,- 51.990,- 1.800,- 1.800,- nelze nelze 56.490,- 2.400,- 1.900,- 44.990,- 1.200,-
24.06. - 01.09. 2020 66.990,- 2.000,- 1.900,- 51.990,- 1.000,- 66.490,- 1.900,- 1.800,- nelze nelze 71.990,- 2.500,- 1.900,- 52.490,- 1.300,-
02.09. - 31.10. 2020 52.490,- 1 900,- 1.900,- 43.490,- 1.000,- 51.990,- 1.800,- 1.800,- nelze nelze 56.490,- 2.400,- 1.900,- 44.990,- 1.200,-

CENY V OBDOBÍ: MELIA VARADERO **** All Inclusive MELIA PENINSULA ****+ All Inclusive MELIA LAS AMERICAS ***** All Inclusive
01.11. - 08.12. 2019 58.490,- 2 700,- 2.100,- 46.490,- 1.400,- 54.990,- 2.200,- 1.900,- 44.490,- 1.100,- 63.990,- 3.500,- 2.600,- nelze nelze
09.12. - 19.12. 2019 69.990,- 2 700,- 2.100,- 61.990,- 1.400,- 66.490,- 2.200,- 1.900,- 58.990,- 1.100,- 75.490,- 3.500,- 2.600,- nelze nelze
20.12. - 03.01. 2020 88.490,- 4.400,- 2.100,- 73.490,- 2.200,- 84.490,- 3.800,- 1.900,- 70.990,- 1.900,- 93.990,- 5.200,- 2.600,- nelze nelze
04.01. - 29.02. 2020 67.490,- 3.900,- 2.100,- 51.990,- 2.000,- 62.990,- 3.300,- 1.900,- 48.490,- 1.700,- 72.490,- 4.700,- 2.600,- nelze nelze
01.03. - 30.04. 2020 67.490,- 3.900,- 2.100,- 51.990,- 2.000,- 62.990,- 3.300,- 1.900,- 48.490,- 1.700,- 72.490,- 4.700,- 2.600,- nelze nelze
01.05. - 23.06. 2020 58.490,- 2 700,- 2.100,- 46.490,- 1.400,- 56.490,- 2.400,- 1.900,- 44.990,- 1.200,- 62.990,- 3.300,- 2.600,- nelze nelze
24.06. - 01.09. 2020 72.990,- 2.900,- 2.100,- 53.490,- 1.500,- 71.990,- 2.500,- 1.900,- 52.490,- 1.300,- 77.490,- 3.500,- 2.600,- nelze nelze
02.09. - 31.10. 2020 57.490,- 2 500,- 2.100,- 45.990,- 1.300,- 56.490,- 2.400,- 1.900,- 44.990,- 1.200,- 62.990,- 3.300,- 2.600,- nelze nelze

CENY V OBDOBÍ: IBEROSTAR SELECTION VARADERO ***** All Inclusive IBEROSTAR LAGUNA AZUL ***** All Inclusive IBEROSTAR SELECTION BELLA VISTA ***** All Inclusive
01.11. - 08.12. 2019 64.990,- 3 600,- 2.900,- 54.490,- 2.600,- 57.490,- 2.500,- 1.800,- 36.990,- 1.400,- 59.490,- 2.900,- 2.400,- 36.990,- 1.500,-
09.12. - 19.12. 2019 76.490,- 3 600,- 2.900,- 68.990,- 2.600,- 68.990,- 2.500,- 1.800,- 51.490,- 1.400,- 70.990,- 2.900,- 2.400,- 51.490,- 1.500,-
20.12. - 03.01. 2020 114.990,- 8.200,- 2.900,- 94.990,- 5.400,- 102.990,- 6.400,- 1.800,- 81.990,- 3.200,- 105.990,- 6.900,- 2.400,- 81.990,- 3.500,-
04.01. - 29.02. 2020 73.990,- 4.900,- 2.900,- 61.990,- 3.400,- 64.990,- 3.600,- 1.800,- 49.490,- 1.800,- 67.490,- 3.900,- 2.400,- 51.990,- 2.000,-
01.03. - 30.04. 2020 73.990,- 4.900,- 2.900,- 61.990,- 3.400,- 64.990,- 3.600,- 1.800,- 49.490,- 1.800,- 67.490,- 3.900,- 2.400,- 51.990,- 2.000,-
01.05. - 23.06. 2020 63.990,- 3 500,- 2.900,- 48.990,- 1.800,- 56.490,- 2.400,- 1.800,- 36.990,- 1.200,- 57.490,- 2.500,- 2.400,- 36.990,- 1.400,-
24.06. - 01.09. 2020 79.490,- 3.800,- 2.900,- 56.490,- 1.900,- 71.990,- 2.700,- 1.800,- 52.990,- 1.400,- 72.990,- 2.900,- 2.400,- 43.490,- 1.500,-
02.09. - 31.10. 2020 63.990,- 3 500,- 2.900,- 48.990,- 1.800,- 56.490,- 2.400,- 1.800,- 36.990,- 1.200,- 57.490,- 2.500,- 2.400,- 36.990,- 1.400,-

CENY V OBDOBÍ: ROYAL HICACOS *****  All Inclusive PARADISUS PRINCESA DEL MAR ***** All Inclusive PARADISUS VARADERO *****  All Inclusive
01.11. - 08.12. 2019 69.990,- 3 900,- 2.600,- nelze nelze 65.990,- 3.300,- 2.500,- nelze nelze 67.490,- 3.500,- 2.600,- 52.490,- 1.800,-
09.12. - 19.12. 2019 81.490,- 3 900,- 2.600,- nelze nelze 77.490,- 3.300,- 2.500,- nelze nelze 78.490,- 3.500,- 2.600,- 66.490,- 1.800,-
20.12. - 03.01. 2020 101.990,- 5.700,- 2.600,- nelze nelze 93.990,- 4.700,- 2.500,- nelze nelze 93.990,- 4.700,- 2.600,- 77.990,- 2.400,-
04.01. - 29.02. 2020 77.990,- 5.000,- 2.600,- nelze nelze 72.990,- 4.300,- 2.500,- nelze nelze 73.990,- 4.400,- 2.600,- 55.490,- 2.200,-
01.03. - 30.04. 2020 77.990,- 5.000,- 2.600,- nelze nelze 72.990,- 4.300,- 2.500,- nelze nelze 73.990,- 4.400,- 2.600,- 55.490,- 2.200,-
01.05. - 23.06. 2020 69.990,- 3 900,- 2.600,- nelze nelze 64.990,- 3.200,- 2.500,- nelze nelze 65.990,- 3.300,- 2.600,- 51.990,- 1.700,-
24.06. - 01.09. 2020 83.490,- 3.900,- 2.600,- nelze nelze 79.490,- 3.300,- 2.500,- nelze nelze 81.490,- 3.600,- 2.600,- 59.490,- 1.800,-
02.09. - 31.10. 2020 69.990,- 3 900,- 2.600,- nelze nelze 64.990,- 3.200,- 2.500,- nelze nelze 65.990,- 3.300,- 2.600,- 51.990,- 1.700,-

Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Sol Palmeras - 1.+2. dítě, Ocean Varadero El Patriarca - 1.+2. dítě 2-12 let, Ocean Vista Azul - 1.+2. 
dítě 2-12 let, Iberostar Tainos - 1.+2. dítě 2-12 let, Sol Sirenas Coral - 1. dítě 2-12 let, 2 dítě 2-12 let v Junior Suite sleva 25%, Fiesta Americana Punta Varadero / Cayo Libertad - 1.+2. dítě 2-12 let, Roc Arenas Doradas - 1. 
dítě 2-12 let, 2. dítě 2-12 let sleva 25%, Melia Marina Varadero - 1.+2. dítě 2-12 let, Melia Peninsula - 1.+2. dítě 2-12 let,Iberostar Varadero - 1.-2. dítě 2-12 let, Iberostar Laguna Azul - 1. dítě 2-12 let, 2 dítě 2-12 let v 
rodinném pokoji sleva 15%, Paradisus Varadero - 1.+2. dítě 2-12 let.           
    

KUBA|Playa del Este / Jibacoa – individuálně 9 dní (7 nocí) str. 18
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DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA|Punta Cana – Air France / Swiss Airlines str. 50

EXO 700 – cena dospělá osoba/dítě do 12 let s dvěma dospělými

TERMÍNY: Počet 
nocí

WHALA BAVARO *** 
standard, 

All Inclusive

RIU NAIBOA **** 
standard, 

All Inclusive

VISTA SOL**** 
comfort room, 
All Inclusive

TROPICAL PRINCESS ****  
superior, 

All Inclusive

CLUB CARIBE PRINCESS 
****

superior, All Inclusive

25.12. - 07.01.2020 12 59.990,- 41.790,- 59.990,- 43.190,- 68.990,- 29.390,- 76.690,- 51.590,- 78.890,- 52.890,-

21.01. - 01.02.2020 10 47.990,- 33.890,- 45.790,- 33.390,- 49.990,- 23.490,- 53.990,- 37.990,- 55.590,- 38.890,-

04.02. - 15.02.2020 10 47.990,- 33.890,- 48.490,- 34.290,- 51.590,- 23.490,- 55.990,- 38.990,- 57.990,- 39.990,-

13.02. - 25.02.2020 11 49.990,- 34.890,- 49.990,- 35.390,- 53.990,- 23.490,- 58.990,- 40.690,- 61.490,- 41.890,-

24.02. - 06.03.2020 10 47.990,- 33.890,- 48.490,- 34.290,- 51.590,- 23.490,- 55.990,- 38.990,- 57.990,- 39.990,-

01.03. - 12.03.2020 10 46.990,- 32.690,- 47.290,- 33.190,- 49.990,- 22.490,- 54.990,- 37.990,- 56.990,- 38.990,-

14.03. - 25.03.2020 10 46.990,- 32.690,- 47.290,- 33.190,- 49.990,- 22.490,- 54.990,- 37.990,- 56.990,- 38.990,-

příplatek za1lůžkový pokoj: na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání

TERMÍNY: Počet 
nocí

NATURA PARK ****  
standard, All Inclusive

GRAND BAHIA PRINCIPE 
BAVARO ***** superior, 

All Inclusive

GRAND MEMORIES 
SPLASH ***** 

deluxe, All Inclusive

LOPESAN COSTA BAVARO 
RESORT*****, JS Trropical, 

All Inclusive

RIU BAMBU ****+ 
standard, All Inclusive

25.12. - 07.01.2020 12 73.290,- 49.690,- 73.890,- 49.990,- 71.890,- 48.990,- 97.990,- 61.850,- 77.690,- 27.990,-

21.01. - 01.02.2020 10 51.490,- 35.990,- 55.290,- 38.590,- 51.490,- 36.390,- 64.890,- 42.990,- 55.290,- 23.490,-

04.02. - 15.02.2020 10 53.290,- 36.990,- 57.390,- 39.690,- 55.990,- 38.790,- 67.890,- 44.490,- 57.990,- 23.490,-

13.02. - 25.02.2020 11 55.990,- 38.390,- 59.990,- 41.290,- 58.990,- 39.990,- 71.990,- 46.590,- 61.190,- 23.490,-

24.02. - 06.03.2020 10 53.290,- 36.990,- 57.390,- 39.690,- 55.990,- 38.790,- 67.890,- 44.490,- 57.990,- 23.490,-

01.03. - 12.03.2020 10 51.990,- 35.890,- 56.290,- 38.590,- 54.990,- 37.690,- 66.790,- 43.290,- 56.890,- 22.490,-

14.03. - 25.03.2020 10 51.990,- 35.890,- 56.290,- 38.590,- 54.990,- 37.690,- 66.790,- 43.290,- 56.890,- 22.490,-

příplatek za 1lůžkový pokoj: na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání

TERMÍNY: Počet 
nocí

RIU PALACE PUNTA CANA 
***** standard, 

All Inclusive

GRAND BAVARO PRINCESS 
***** bungalow suite, 

All Inclusive

NOW LARIMAR PUNTA 
CANA *****  deluxe 
tropical, All Inclusive 

DREAMS PUNTA CANA 
***** deluxe garden view, 

All Inclusive

IMPRESSIVE RESORT & 
SPA*****, double garden 

view, All Inclusive

25.12. - 07.01.2020 12 86.490,- 55.990,- 94.990,- 59.990,- 92.890,- 41.190,- 88.190,- 41.190,- 79.990,- 52.890,-

21.01. - 01.02.2020 10 61.890,- 41.490,- 68.790,- 45.490,- 61.690,- 23.490,- 59.590,- 23.490,- 63.690,- 42.390,-

04.02. - 15.02.2020 10 64.590,- 42.690,- 71.390,- 46.790,- 64.290,- 23.490,- 62.190,- 23.490,- 63.690,- 42.390,-

13.02. - 25.02.2020 11 68.490,- 44.590,- 75.990,- 48.990,- 68.190,- 23.490,- 65.890,- 23.490,- 67.490,- 44.290,-

24.02. - 06.03.2020 10 64.590,- 42.690,- 71.390,- 46.790,- 64.290,- 23.490,- 62.190,- 23.490,- 63.690,- 42.390,-

01.03. - 12.03.2020 10 63.490,- 41.490,- 69.990,- 45.690,- 63.190,- 22.490,- 60.990,- 22.490,- 62.590,- 41.190,-

14.03. - 25.03.2020 10 63.490,- 41.490,- 69.990,- 45.690,- 63.190,- 22.490,- 60.990,- 22.490,- 62.590,- 41.190,-

příplatek za 1lůžkový pokoj: na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání

TERMÍNY: Počet 
nocí

LUXURY BAHIA PRINCIPE 
ESMERALDA ***** 

JS deluxe, All Inclusive

LUXURY BAHIA PRINCIPE 
AMBAR ***** 

JS deluxe, All Inclusive

DREAMS PALM BEACH 
***** deluxe tropical 

view, All Inclusive       

GRAND PALLADIUM PUNTA 
CANA ****+ deluxe, 

All Inclusive  

NOW ONYX PUNTA CANA 
*****  JS garden view, 

All Inclusive  

25.12. - 07.01.2020 12 82.990,- 54.790,- 85.990,- nelze 89.690,- 41.990,- 87.690,- nelze 101.490,- 42.490,-

21.01. - 01.02.2020 10 63.990,- 42.990,- 66.690,- nelze 60.990,- 23.490,- 63.990,- nelze 69.990,- 23.490,-

04.02. - 15.02.2020 10 65.390,- 43.690,- 67.990,- nelze 64.790,- 23.490,- 63.990,- nelze 72.790,- 23.490,-

13.02. - 25.02.2020 11 69.390,- 45.690,- 72.290,- nelze 68.790,- 23.490,- 67.790,- nelze 77.490,- 23.490,-

24.02. - 06.03.2020 10 65.390,- 43.690,- 67.990,- nelze 64.790,- 23.490,- 63.990,- nelze 72.790,- 23.490,-

01.03. - 12.03.2020 10 63.990,- 42.490,- 66.890,- nelze 63.690,- 22.490,- 62.890,- nelze 71.590,- 22.490,-

14.03. - 25.03.2020 10 63.990,- 42.490,- 66.890,- nelze 63.690,- 22.490,- 62.890,- nelze 71.590,- 22.490,-

příplatek za 1lůžkový pokoj: na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání

TERMÍNY: Počet 
nocí

ROYALTON PUNTA CANA 
***** 

luxury, All Inclusive

BREATHLESS PUNTA CANA 
***** 

Allure JS,  All Inclusive         

EXCELENCE EL CARMEN  
*****  junior suite pool 

view,  All Inclusive      

BARCELO BAVARO PALACE 
***** superior, 

All Inclusive

BARCELO BAVARO BEACH 
*****

superior, All Inclusive

25.12. - 07.01.2020 12 86.290,- 55.790,- 101.990,- nelze 115.690,- nelze 134.490,- 79.990,- 117.990,- nelze

21.01. - 01.02.2020 10 64.590,- 42.990,- 71.190,- nelze 96.890,- nelze 78.990,- 49.990,- 78.990,- nelze

04.02. - 15.02.2020 10 65.990,- 43.590,- 74.290,- nelze 96.890,- nelze 82.990,- 52.590,- 82.990,- nelze

13.02. - 25.02.2020 11 69.990,- 45.590,- 79.290,- nelze 103.990,- nelze 88.890,- 55.490,- 88.890,- nelze

24.02. - 06.03.2020 10 65.990,- 43.590,- 74.290,- nelze 96.890,- nelze 82.290,- 51.990,- 82.290,- nelze

01.03. - 12.03.2020 10 64.990,- 42.390,- 73.190,- nelze 95.790,- nelze 79.990,- 49.990,- 79.990,- nelze

14.03. - 25.03.2020 10 64.990,- 42.390,- 73.190,- nelze 95.790,- nelze 79.990,- 49.990,- 79.990,- nelze

příplatek za 1lůžkový pokoj: na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání

TERMÍNY: Počet 
nocí

SECRETS ROYAL BEACH ***** 
JS tropical, All Inclusive

SECRETS CAP CANA ***** 
JS tropical, All Inclusive

PARADISUS PALMA 
REAL*****+, Paradisus JS, 

All Inclusive

THE RESERVE PARADISUS 
PALMA REAL*****+, P. suite, 

All Inclusive

ZOETRY AQUA PUNTA 
CANA*****, Romantic JS , 

All Inclusive

25.12. - 07.01.2020 12 108.890,- nelze 128.190,- nelze 152.990,- 89.490,- 198.190,- 111.790,- 196.690,- nelze

21.01. - 01.02.2020 10 76.690,- nelze 89.690,- nelze 95.390,- 57.990,- 102.890,- 61.790,- 133.290,- nelze

04.02. - 15.02.2020 10 79.890,- nelze 93.690,- nelze 95.390,- 57.990,- 102.890,- 61.790,- 141.290,- nelze

13.02. - 25.02.2020 11 85.390,- nelze 99.990,- nelze 102.290,- 61.690,- 110.590,- 65.590,- 152.890,- nelze

24.02. - 06.03.2020 10 79.890,- nelze 93.690,- nelze 95.390,- 57.990,- 102.890,- 61.790,- 141.290,- nelze

01.03. - 12.03.2020 10 78.790,- nelze 92.490,- nelze 94.290,- 56.990,- 101.690,- 59.990,- 139.990,- nelze

14.03. - 25.03.2020 10 78.790,- nelze 92.490,- nelze 94.290,- 56.990,- 101.690,- 59.990,- 139.990,- nelze

příplatek za 1lůžkový pokoj: na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání

Lety se uskuteční na pravidelných linkách společnosti Air France a Swiss Airlines. Délku pobytu lze upravit v závislosti na obsazenosti letů. Příplatky za nadstandardní ubytování a vyšší třídu v dopravě zpracujeme na vyžádání. Ceny 
zahrnují letištní taxy. Cena za dítě je kalkulována pro 1.dítě ve věku 2-12 let při ubytování se dvěma dospělými. V následujících hotelech nabízíme dítě za cenu letenky: Bavaro Princess, Club Caribe Princess a Tropica Princess pro dítě do 
3 let, Riu Naiboa, Riu Palace dítě do 6ti let, Natura Park dítě do 7mi let, v hotelech Vista Sol, Now resorts a Dreams dítě do 12ti let a v Riu Bambu 1.dítě do 13ti let a druhé  dítě do 6ti let. Dítě do 2 let bez nároku na sedačku v letadle 
za 2.990,- Kč. Ve většině hotelů v Dominikánské republice jsou pro ubytování 3 nebo 4 osob na pokoji k dispozici dvě dvoulůžka. Vysvětlivky: JS = Junior suite
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DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA|Bayahibe/La Romana – Air France / Swiss Airlines str. 51

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA|Samaná – Air France / Swiss Airlines str. 51

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA|Juan Dolio a Boca Chica – Air France / Swiss Airlines str. 51

Lety se uskuteční na pravidelných linkách společnosti Air France a Swiss Airlines. Délku pobytu lze upravit v závislosti na obsazenosti letů. Příplatky za nadstandardní ubytování a vyšší třídu v dopravě zpracujeme na vyžádání. Ceny 
zahrnují letištní taxy. Cena za dítě je kalkulována pro 1.dítě ve věku 2-12 let při ubytování se dvěma dospělými. V následujících hotelech nabízíme dítě za cenu letenky: v hotelu Esmeralda dítě do 5 let, v hotelech Don Juan a Emotions 
dítě do 6ti let, Catalonia Grand Dominicus dítě do 7mi let a Dreams La Romana dítě do 12ti let.  Dítě do 2 let bez nároku na sedačku v letadle za 2.990,- Kč. Ve většině hotelů v Dominikánské republice jsou pro ubytování 3 nebo 4 osob 
na pokoji k dispozici dvě dvoulůžka. Vysvětlivky: JS = Junior suite

EXO 700 – cena dospělá osoba/dítě do 12 let s dvěma dospělými

TERMÍNY: Počet nocí WHALA BOCA CHICA*** Standard, 
All Inclusive

PLAYA ESMERALDA ***
superior, All Inclusive

EMOTIONS ****+  
superior, All Inclusive

25.12. - 07.01.2020 12 56.290,- 38.890,- 51.490,- 39.190,- 65.490,- 44.490,-
21.01. - 01.02.2020 10 44.490,- 31.790,- 42.990,- 32.490,- 52.390,- 35.690,-
04.02. - 15.02.2020 10 44.490,- 31.790,- 42.990,- 32.490,- 52.390,- 35.690,-
13.02. - 25.02.2020 11 45.990,- 32.590,- 44.590,- 33.490,- 54.790,- 36.890,-
24.02. - 06.03.2020 10 44.490,- 31.790,- 42.990,- 32.490,- 52.390,- 35.690,-
01.03. - 12.03.2020 10 43.290,- 30.590,- 41.490,- 30.890,- 51.190,- 34.590,-
14.03. - 25.03.2020 10 43.290,- 30.590,- 41.490,- 30.890,- 51.190,- 34.590,-

příplatek za1lůžkový pokoj: na vyžádání na vyžádání na vyžádání

EXO 700 – cena dospělá osoba/dítě do 12 let s dvěma dospělými

TERMÍNY: Počet 
nocí

WHALA BAYAHIBE *** 
standard, All Inclusive

BE LIVE CANOA ****+ 
deluxe, All Inclusive

CATALONIA GRAN DOMINICUS  ****
comfort,, All Inclusive      

DREAMS LA ROMANA ***** 
PC deluxe swim up, All Inclusive

25.12. - 07.01.2020 12 59.390,- 41.790,- 75.490,- 49.790,- 85.790,- 27.990,- 115.590,- 41.190,-
21.01. - 01.02.2020 10 47.890,- 37.790,- 49.990,- 34.890,- 61.290,- 23.490,- 78.290,- 23.490,-
04.02. - 15.02.2020 10 47.890,- 37.790,- 52.890,- 36.290,- 63.990,- 23.490,- 81.190,- 23.490,-
13.02. - 25.02.2020 11 49.890,- 38.990,- 55.490,- 37.490,- 67.590,- 23.490,- 86.590,- 23.490,-
24.02. - 06.03.2020 10 47.890,- 37.790,- 52.890,- 36.290,- 63.990,- 23.490,- 81.190,- 23.490,-
01.03. - 12.03.2020 10 46.790,- 36.690,- 51.790,- 34.990,- 61.690,- 22.490,- 79.990,- 22.490,-
14.03. - 25.03.2020 10 46.790,- 36.690,- 51.790,- 34.990,- 61.690,- 22.490,- 79.990,- 22.490,-
příplatek za1lůžkový pokoj: na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání

EXO 700 – cena dospělá osoba/dítě do 12 let s dvěma dospělými

TERMÍNY: Počet 
nocí

GRAND BAHIA PRINCIPE CAYA-
COA***** 

standard sea view, All Inclusive

GRAND BAHIA PRINCIPE EL PORTI-
LLO **** 

standard, All Inclusive

LUXURY BP CAYO LEVANTADO 
***** 

superior, All Inclusive        

LUXURY BP CAYO LEVANTADO 
***** 

superior, All Inclusive       

25.12. - 07.01.2020 12 82.890,- 49.990,- 79.990,- 48.990,- 99.990,- nelze 105.490,- 61.490,-
21.01. - 01.02.2020 10 63.490,- 38.390,- 61.990,- 37.790,- 77.990,- nelze 81.190,- 47.390,-
04.02. - 15.02.2020 10 65.290,- 39.390,- 63.990,- 38.590,- 81.990,- nelze 85.490,- 49.490,-
13.02. - 25.02.2020 11 68.490,- 40.990,- 66.990,- 39.990,- 86.790,- nelze 89.990,- 51.990,-
24.02. - 06.03.2020 10 64.590,- 38.889,- 63.490,- 38.390,- 81.990,- nelze 85.490,- 49.490,-
01.03. - 12.03.2020 10 62.790,- 37.490,- 61.490,- 36.990,- 80.790,- nelze 84.490,- 48.290,-
14.03. - 25.03.2020 10 62.790,- 37.490,- 61.490,- 36.990,- 80.790,- nelze 84.490,- 48.290,-
příplatek za1lůžkový pokoj: na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání
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MEXIKO|Tulum – individuálně 9 dní (7 nocí) s leteckou společností Air France/KLM str. 79

EXO 615 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: DREAMS TULUM RESORT ***** 
All Inclusive

CATALONIA ROYAL TULUM ****+
All Inclusive

01.11. - 23.12. 2019 66.490,- 4 000,- 2 700,- 50.990,- 1 800,- 63.490,- 3.200,- 1 600,- nelze nelze

23.12. - 06.01. 2020 121.490,- 9.800,- 2 700,- 65.490,- 1.800,- 111.990,- 8.100,- 3 200,- nelze nelze

06.01. - 01.02. 2020 71.490,- 4.900,- 2 700,- 48.490,- 1.800,- 71.490,- 4.600,- 2 300,- nelze nelze

01.02. - 02.04. 2020 73.990,- 4.900,- 2 700,- 52.490,- 1 800,- 76.490,- 4.900,- 2 500,- nelze nelze

01.04. - 02.05. 2020 73.990,- 4 900,- 2 700,- 52.490,- 1 800,- 67.490,- 3.700,- 1 900,- nelze nelze

01.05. - 02.06. 2020 64.490,- 3 500,- 2 700,- 52.490,- 1 800,- 61.990,- 2.900,- 1 500,- nelze nelze

01.06. - 02.09. 2020 75.490,- 3 900,- 2 700,- 61.490,- 1 800,- 73.490,- 3.400,- 1 700,- nelze nelze

01.09. - 32.10. 2020 62.990,- 3 400,- 2 700,- 50.990,- 1 800,- 63.990,- 3.400,- 1 700,- nelze nelze

Letenky jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání.

MEXIKO|Playa del Carmen – individuálně 9 dní (7 nocí) s leteckou společností Air France/KLM str. 78

EXO 603 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: LUXURY BAHIA PRINCIPE AKUMAL *****
 All Inclusive

GRAND BAHIA PRINCIPE TULUM ***** 
All Inclusive

GRAND BANIA PRINCIPE COBA ***** 
All Inclusive 

01.11. - 23.12. 2019 61.990,- 5 300,- 1.800,- 51.490,- 2 700,- 58.990,- 4.900,- 1.600,- 49.990,- 2 500,- 57.990,- 4.700,- 1.500,- 49.490,- 2 400,-

23.12. - 06.01. 2020 104.990,- 7.200,- 3.200,- 79.990,- 3.600,- 99.990,- 6.400,- 3.000,- 77.490,- 3.200,- 98.990,- 6.300,- 2.900,- 76.990,- 3.200,-

06.01. - 01.02. 2020 67.990,- 4.300,- 2.600,- 53.490,- 2.200,- 65.490,- 3.900,- 2.400,- 51.990,- 2.000,- 63.990,- 3.700,- 2.300,- 51.490,- 1.900,-

01.02. - 02.04. 2020 71.990,- 4.300,- 2.600,- 56.990,- 2 200,- 68.990,- 3.900,- 2.400,- 55.490,- 2 000,- 67.990,- 3.700,- 2.300,- 54.990,- 1 900,-

01.04. - 02.05. 2020 71.990,- 4 300,- 2.300,- 56.990,- 2 200,- 68.990,- 3.900,- 2.100,- 55.490,- 2 000,- 67.990,- 3.700,- 2.000,- 54.990,- 1 900,-

01.05. - 02.06. 2020 62.490,- 2 900,- 1.700,- 52.490,- 1 500,- 59.490,- 2.500,- 1.500,- 50.990,- 1 300,- 58.490,- 2.400,- 1.400,- 51.490,- 1 200,-

01.06. - 02.09. 2020 72.990,- 3 300,- 2.000,- 61.490,- 1 700,- 69.990,- 2.900,- 1.800,- 59.990,- 1 500,- 68.990,- 2.700,- 1.700,- 59.490,- 1 400,-

01.09. - 32.10. 2020 60.990,- 2 900,- 1.700,- 50.990,- 1 500,- 58.490,- 2.500,- 1.500,- 49.490,- 1 300,- 56.990,- 2.400,- 1.400,- 48.990,- 1 200,-

OBDOBÍ: BARCELO MAYA GRAND RESORT *****
All Inclusive

CATALONIA RIVIERA MAYA **** 
All Inclusive

THE REEF COCOBEACH ****
All Inclusive,

01.11. - 23.12. 2019 66.490,- 3.800,- 1.200,- 53.490,- 2.000,- 54.990,- 2.200,- 1.100,- 47.490,- 1.100,- 57.490,- 2.500,- 1.300,- 46.490,- 1 000,-

23.12. - 06.01. 2020 108.990,- 7.800,- 5.500,- 81.990,- 3.900,- 103.990,- 7.200,- 2.700,- 78.990,- 3.600,- 88.990,- 5.000,- 2.500,- 67.490,- 1.900,-

06.01. - 01.02. 2020 67.490,- 4.300,- 3.500,- 52.490,- 2.200,- 62.490,- 3.600,- 1.800,- 49.990,- 1.800,- 59.990,- 3.300,- 1.700,- 48.490,- 1.600,-

01.02. - 02.04. 2020 71.490,- 4.300,- 3.500,- 56.490,- 2.200,- 67.490,- 3.800,- 1.900,- 54.490,- 1.900,- 63.990,- 3.300,- 1.700,- 51.990,- 1 600,-

01.04. - 02.05. 2020 71.490,- 4.300,- 3.500,- 56.490,- 2.200,- 57.990,- 2.400,- 1.200,- 49.490,- 1.200,- 59.490,- 2.600,- 1.400,- 51.990,- 1 600,-

01.05. - 02.06. 2020 65.490,- 3.500,- 1.100,- 53.490,- 1.800,- 57.490,- 2.400,- 1.200,- 49.490,- 1.200,- 58.490,- 2.500,- 1.300,- 41.490,- 0,-

01.06. - 02.09. 2020 75.490,- 3.800,- 2.700,- 62.490,- 1.900,- 68.990,- 2.900,- 1.500,- 58.990,- 1.500,- 66.990,- 2.600,- 1.400,- 57.990,- 1 300,-

01.09. - 32.10. 2020 60.990,- 3.000,- 1.000,- 51.490,- 1.500,- 53.990,- 2.000,- 1.000,- 46.990,- 1.000,- 57.490,- 2.500,- 1.300,- 39.990,- 0,-

OBDOBÍ: RIU PALACE MEXICO ***** 
All Inclusive 

RIU YUCATAN ***** 
All Inclusive

RIU LUPITA **** 
All Inclusive

01.11. - 23.12. 2019 65.990,- 3.700,- 2.300,- 52.990,- 1.900,- 59.490,- 2.800,- 1.700,- 49.490,- 1.400,- 51.990,- 1.800,- 1.100,- 45.990,- .900,-

23.12. - 06.01. 2020 120.990,- 9.600,- 5.000,- 80.990,- 3.900,- 108.990,- 7.900,- 3.600,- 74.990,- 3.000,- 93.490,- 5.700,- 2.300,- 67.490,- 1.900,-

06.01. - 01.02. 2020 75.490,- 5.500,- 3.700,- 56.490,- 2.800,- 66.990,- 4.300,- 2.600,- 52.490,- 2.200,- 58.990,- 3.100,- 1.900,- 47.990,- 1.600,-

01.02. - 02.04. 2020 79.490,- 5.500,- 3.700,- 61.490,- 2.800,- 70.990,- 4.300,- 2.600,- 55.990,- 2.200,- 62.990,- 3.100,- 1.900,- 51.990,- 1.600,-

01.04. - 02.05. 2020 79.490,- 5.500,- 3.700,- 61.490,- 2.800,- 70.990,- 4.300,- 2.600,- 55.990,- 2.200,- 62.990,- 3.100,- 1.900,- 51.990,- 1.600,-

01.05. - 02.06. 2020 64.990,- 3.400,- 2.100,- 52.990,- 1.700,- 58.990,- 2.500,- 1.500,- 49.990,- 1.300,- 54.490,- 1.900,- 1.200,- 47.990,- 1.000,-

01.06. - 02.09. 2020 74.990,- 3.800,- 2.300,- 61.990,- 1.900,- 69.990,- 3.000,- 1.800,- 59.490,- 1.500,- 64.490,- 2.200,- 1.400,- 56.990,- 1.100,-

01.09. - 32.10. 2020 63.490,- 3.400,- 2.100,- 51.990,- 1.700,- 57.490,- 2.500,- 1.500,- 48.490,- 1.300,- 52.990,- 1.900,- 1.200,- 46.490,- 1.000,-

OBDOBÍ: REEF CLUB PLAYACAR **** 
All Inclusive

GRAND RIVIERA PRINCESS ***** 
All Inclusive

SECRETS CAPRI RIVIERA CANCUN ***** 
All Inclusive

01.11. - 23.12. 2019 57.990,- 2.600,- 1.300,- 46.490,- 1 000,- 59.990,- 3.000,- 1.000,- 45.490,- 1.000,- 70.990,- 4.500,- 2.700,- nelze nelze

23.12. - 06.01. 2020 89.490,- 5.100,- 2.600,- 67.490,- 1.900,- 112.990,- 8.600,- 1.000,- 75.990,- 3.300,- 123.490,- 9.900,- 2.700,- nelze nelze

06.01. - 01.02. 2020 61.490,- 3.400,- 1.700,- 48.490,- 1 600,- 68.990,- 4.700,- 1.000,- 52.990,- 2.400,- 75.490,- 5.500,- 2.700,- nelze nelze

01.02. - 02.04. 2020 64.990,- 3.400,- 1.700,- 51.990,- 1 600,- 75.490,- 5.100,- 1.000,- 57.990,- 2.600,- 81.490,- 5.800,- 2.700,- nelze nelze

01.04. - 02.05. 2020 59.990,- 2.700,- 1.400,- 51.990,- 1 600,- 75.490,- 5.100,- 1.000,- 57.990,- 2.600,- 81.490,- 5.800,- 2.700,- nelze nelze

01.05. - 02.06. 2020 58.990,- 2.600,- 1.300,- 41.490,- 0,- 61.990,- 3.100,- 1.000,- 47.490,- 1.000,- 69.990,- 4.200,- 2.700,- nelze nelze

01.06. - 02.09. 2020 67.990,- 2.700,- 1.400,- 57.990,- 1 300,- 71.990,- 3.500,- 1.000,- 54.990,- 1.000,- 79.490,- 4.400,- 2.700,- nelze nelze

01.09. - 32.10. 2020 57.990,- 2.600,- 1.300,- 39.990,- 0,- 61.490,- 3.100,- 1.000,- 45.990,- 1.000,- 68.990,- 4.200,- 2.700,- nelze nelze

OBDOBÍ: PARADSISUS PLAYA DEL CARMEN LA PERLA *****
All Inclusive 

PARADISUS PLAYA DEL CARMEN LA ESMERALDA***** 
All Inclusive

DESIRE RESORT RIVIERA MAYA *****
 All Inclusive

01.11. - 23.12. 2019 99.990,- 8.700,- 5.200,- nelze nelze 95.990,- 8.000,- 4.800,- 52.990,- 1.900,- 86.490,- 6.700,- nelze nelze nelze

23.12. - 06.01. 2020 144.990,- 13.000,- 7.800,- nelze nelze 169.990,- 16.600,- 10.000,- 73.990,- 2.900,- 135.990,- 11.700,- nelze nelze nelze

06.01. - 01.02. 2020 110.990,- 10.600,- 6.400,- nelze nelze 117.990,- 11.600,- 7.000,- 51.490,- 1.900,- 94.490,- 8.200,- nelze nelze nelze

01.02. - 02.04. 2020 114.990,- 10.600,- 6.400,- nelze nelze 121.990,- 11.600,- 7.000,- 54.490,- 1.900,- 98.490,- 8.200,- nelze nelze nelze

01.04. - 02.05. 2020 114.990,- 10.600,- 6.400,- nelze nelze 121.990,- 11.600,- 7.000,- 54.490,- 1.900,- 98.490,- 8.200,- nelze nelze nelze

01.05. - 02.06. 2020 96.490,- 7.900,- 4.800,- nelze nelze 102.490,- 8.800,- 5.300,- 54.490,- 1.900,- 89.490,- 7.000,- nelze nelze nelze

01.06. - 02.09. 2020 114.990,- 9.500,- 5.700,- nelze nelze 114.490,- 9.400,- 5.700,- 61.990,- 1.900,- 97.490,- 7.000,- nelze nelze nelze

01.09. - 32.10. 2020 93.990,- 7.700,- 4.700,- nelze nelze 95.490,- 8.000,- 4.800,- 52.990,- 1.900,- 88.490,- 7.000,- nelze nelze nelze

Letenky jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Luxury Bahia Principe Akumal - 1.+2. dítě 2-12 let, Grand Bahia Principe Tulum - 1.+2. dítě 2-12 let, Grand Bahia Principe Coba - 
1.+2. dítě 2-12 let, Barcelo Maya Beach - 1.+2. dítě 2-12 let, Catalonia Maya Beach - 1.+2. dítě 2-12 let, Riu Palace Mexico - 1.+2. dítě 2-12 let, Riu Yucatan - 1.+2. dítě 2-12 let, Riu Lupita - 1.+2. dítě 2-12 let, The Reef Playacar - 1.+2. dítě 2-12 
let, Paradisus Playa del Carmen La Esmeralda - 1.+2. dítě 2-12 let. Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami.
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MEXIKO|Cancún – individuálně 9 dní (7 nocí) s leteckou společností Air France/KLM str. 79

EXO 602 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě
OBDOBÍ: MARGARITAS CANCUN *** bez stravy OCCIDENTAL TUCANCÚN **** All Inclusive

01.11. - 23.12. 2019 47.490,- 1 200,- 1 200,- 38.990,- 200,- 69.990,- 4.400,- 3.500,- 54.490,- 2.200,-

23.12. - 06.01. 2020 61.490,- 1.200,- 1 200,- 53.490,- 200,- 94.490,- 5.900,- 4.200,- 73.990,- 3.000,-

06.01. - 01.02. 2020 41.990,- 800,- 1 200,- 36.490,- 200,- 64.990,- 4.100,- 3.300,- 50.990,- 2.100,-

01.02. - 02.04. 2020 46.490,- 900,- 1 200,- 41.490,- 200,- 68.490,- 4.100,- 3.300,- 54.490,- 2.100,-

01.04. - 02.05. 2020 45.490,- 800,- 1 200,- 41.490,- 200,- 68.490,- 4.100,- 3.300,- 54.490,- 2.100,-

01.05. - 02.06. 2020 44.990,- 700,- 1 200,- 41.490,- 200,- 64.490,- 3.500,- 1.100,- 52.490,- 1.800,-

01.06. - 02.09. 2020 54.990,- 1 000,- 1 200,- 48.490,- 200,- 74.990,- 3.900,- 3.100,- 61.990,- 2.000,-

01.09. - 32.10. 2020 43.490,- 700,- 1 200,- 38.990,- 200,- 61.490,- 3.100,- 1.000,- 49.990,- 1.600,-

OBDOBÍ: RIU CANCUN ***** All Inclusive PARADISUS CANCUN ***** All Inclusive

01.11. - 23.12. 2019 61.490,- 3.100,- 1.900,- 49.990,- 1.600,- 79.490,- 5.800,- 4.300,- 59.490,- 2 900,-

23.12. - 06.01. 2020 107.490,- 7.800,- 3.600,- 73.990,- 3.000,- 137.490,- 12.000,- 9.000,- 95.490,- 6.000,-

06.01. - 01.02. 2020 66.490,- 4.400,- 2.600,- 51.490,- 2.200,- 87.990,- 7.400,- 5.600,- 62.490,- 3.700,-

01.02. - 02.04. 2020 71.490,- 4.400,- 2.600,- 55.490,- 2.200,- 91.990,- 7.400,- 5.600,- 66.490,- 3 700,-

01.04. - 02.05. 2020 71.490,- 4.400,- 2.600,- 55.490,- 2.200,- 91.990,- 7.400,- 5.600,- 66.490,- 3 700,-

01.05. - 02.06. 2020 58.990,- 2.700,- 1.600,- 49.990,- 1.400,- 85.990,- 6.600,- 4.900,- 63.490,- 3 300,-

01.06. - 02.09. 2020 69.490,- 3.100,- 1.900,- 58.990,- 1.600,- 94.490,- 6.700,- 5.000,- 71.490,- 3 400,-

01.09. - 32.10. 2020 57.990,- 2.700,- 1.600,- 48.490,- 1.400,- 81.490,- 6.000,- 4.500,- 59.990,- 3 000,-

Letenky jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. 
Margaritas Cancún - 1.+2. dítě 2-12 let. Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami.

MEXIKO|Mexico City + Acapulco – individuálně 9 dní (7 nocí) str. 79

EXO 604 – cena dospělá osoba/ příplatek za 1 noc/dítě do 12 let s dvěma dospělými/příplatek za dítě za 1 noc

OBDOBÍ: HOTEL METROPOL *** + HOTEL ELCANO ****, 
snídaně

HOTEL METROPOL *** + HOTEL PLAYA SUITES 
****, snídaně

HOTEL METROPOL *** + HOTEL 
COPACABANA ****, snídaně

01.09. - 20.12.2019 45.990,- 3700,- 3.200,- 29.990,- 700,- 45.990,- 3700,- 3.200,- 29.990,- 700,- 45.990,- 3700,- 3.200,- 31.990,- 700,-

21.12. - 10.01.2020 55.990,- 2.000,- 1.800,- 36.990,- 900,- 55.990,- 2.000,- 1.800,- 36.990,- 900,- 57.990,- 2.000,- 1.800,- 38.990,- 900,-

11.01. - 21.04.2020 45.990,- 3700,- 3.200,- 29.990,- 700,- 45.990,- 3700,- 3.200,- 29.990,- 700,- 46.990,- 1.900,- 1.700,- 31.990,- 700,-

22.04. - 30.06.2020 45.990,- 3700,- 3.200,- 29.990,- 700,- 45.990,- 3700,- 3.200,- 29.990,- 700,- 46.990,- 1.900,- 1.700,- 31.990,- 700,-

01.07. - 31.08.2020 49.990,- 1.800,- 1.600,- 32.990,- 800,- 49.990,- 1.800,- 1.600,- 32.990,- 800,- 52.990,- 1.900,- 1.700,- 34.990,- 900,-

01.09. - 20.12.2020 45.990,- 3700,- 3.200,- 29.990,- 700,- 45.990,- 3700,- 3.200,- 29.990,- 700,- 45.990,- 3700,- 3.200,- 31.990,- 700,-

příplatek za 1lůžk. pokoj: dospělý 1.000,- / dítě 500,- dospělý 1.000,- / dítě 500,- dospělý 1.200,- / dítě 600,-

OBDOBÍ: HOTEL MAJESTIC **** + HOTEL ELCANO ****, 
snídaně

HOTEL MAJESTIC **** + HOTEL PLAYA SUITES 
****, snídaně

HOTEL MAJESTIC **** + HOTEL COPACABANA 
****, snídaně

01.09. - 20.12.2019 47.990,- 3900,- 3.400,- 29.990,- 700,- 47.990,- 3900,- 3.400,- 29.990,- 700,- 49.990,- 1.800,- 1.600,- 32.990,- 800,-

21.12. - 10.01.2020 59.990,- 5.700,- 5.200,- 36.990,- 900,- 59.990,- 5.700,- 5.200,- 36.990,- 900,- 55.990,- 2.000,- 1.800,- 38.990,- 900,-

11.01. - 21.04.2020 47.990,- 3900,- 3.400,- 29.990,- 700,- 47.990,- 3900,- 3.400,- 29.990,- 700,- 49.990,- 1.800,- 1.600,- 29.990,- 700,-

22.04. - 30.06.2020 47.990,- 3900,- 3.400,- 29.990,- 700,- 47.990,- 3900,- 3.400,- 29.990,- 700,- 49.990,- 1.800,- 1.600,- 29.990,- 700,-

01.07. - 31.08.2020 52.990,- 1.900,- 1.700,- 36.990,- 900,- 52.990,- 1.900,- 1.700,- 36.990,- 900,- 55.990,- 2.000,- 1.800,- 36.990,- 900,-

01.09. - 20.12.2020 47.990,- 3900,- 3.400,- 29.990,- 700,- 47.990,- 3900,- 3.400,- 29.990,- 700,- 49.990,- 1.800,- 1.600,- 29.990,- 700,-

příplatek za 1lůžk. pokoj: dospělý 1.200,- / dítě 600,- dospělý 1.200,- / dítě 600,- dospělý 1.200,- / dítě 600,-

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 - 12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Rozložení pobytu: Mexico City - 3 noci, Acapulco - 4 noci. Cena zahrnuje letištní taxy. 
              

MARTINIK|individuálně 9 dní (7 nocí) str. 94

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 - 12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.

EXO 740 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc /příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

CENY V OBDOBÍ: LA PAGERIE *** snídaně  BOUCANEERS CREEK **** All Inclusive HOTEL BAKOUA **** snídaně HOTEL LE CAP EST LAGOON *****
snídaně

01.10. - 31.10. 2019 57.490,- 2.800,- 1600,- 32.990,- 1.300,- 84.490,- 5.600,- 5.600,- 42.990,- 3.100,- 74.490,- 4.600,- 4.600,- 35.490,- 0,- 94.990,- 7.000,- 7.000,- 57.490,- 4.100,-

01.11. - 15.12. 2019 57.490,- 2.800,- 1600,- 32.990,- 1.300,- 87.990,- 6.300,- 6.300,- 42.990,- 3.100,- 80.490,- 5.100,- 5.100,- 42.490,- 0,- 111.490,- 10.000,- 10.000,- 69.490,- 5.600,-

16.12. - 10.01. 2020 86.490,- 3.600,- 2100,- 60.490,- 1.800,- 129.490,- 8.300,- 8.300,- 70.490,- 5.300,- 90.990,- 7.000,- 7.000,- 34.490,- 0,- 152.990,- 14.050,- 14.050,- 90.990,- 7.300,-

11.01. - 10.04. 2020 56.990,- 3.100,- 2100,- 40.990,- 1.300,- 89.490,- 8.500,- 8.500,- 56.990,- 6.500,- 80.490,- 5.000,- 5.000,- 67.990,- 0,- 124.990,- 11.000,- 11.000,- 74.490,- 5.600,-

11.04. - 15.06. 2020 59.990,- 2.000,- 1400,- 32.990,- 1.300,- 84.490,- 5.600,- 5.600,- 46.990,- 3.600,- 77.990,- 5.100,- 5.100,- 35.490,- 0,- 121.990,- 7.500,- 7.500,- 53.990,- 4.100,-

16.06. - 31.08. 2020 58.990,- 2.800,- 1600,- 32.990,- 1.300,- 85.490,- 6.300,- 6.300,- 57.490,- 4.000,- 88.990,- 6.800,- 6.800,- 40.490,- 0,- 122.990,- 7.600,- 7.600,- 74.490,- 5.600,-

01.09. - 31.10. 2020 57.490,- 2.800,- 1600,- 32.990,- 1.300,- 84.490,- 5.600,- 5.600,- 45.990,- 3.600,- 74.490,- 4.600,- 4.600,- 35.490,- 0,- 100.990,- 7.000,- 7.000,- 57.490,- 4.100,-

Příplatek za večeři dospělý 1.200,- / dítě 800,- Nelze dospělý 1.500,- / dítě 750,- dospělý 2.800,- / dítě 2.800,-
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JAMAJKA|individuálně 9 dní (7 nocí) let s leteckou společností Condor          str. 72

Lety z Prahy přes Frankfurt do Montego Bay s leteckou společností Condor. Letenky jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Legends Beach Resort - 1.+2. dítě do 13 
let, Merrils Beach III - 1.+2. dítě 2-12 let, Riu Negril - 1.+2. dítě 2-6 let, 1.+2. dítě 6-12 let sleva 25%, Riu Palace Tropical Bay - 1.+2. dítě 2-6 let, 1.+2. dítě 6-12 let sleva 25%, Royalton White Sands - 1.+2. Cena zahrnuje letištní taxy. 
              

EXO 725 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: LEGENDS BEACH *** 
snídaně

ROYALTON NEGRIL****+ 
All Inclusive

GRAND LIDO NEGRIL****+ 
All Inclusive

01.11. - 09.12. 2019 47.990,- 1.200,- 1.990,- 39.990,- 1 000,- 73.990,- 5.000,- 4.500,- 50.990,- 2.500,- 94.990,- 8.000,- 6.000,- nelze nelze

10.12. - 05.01. 2020 69.990,- 2.400,- 1.990,- 54.990,- 1.400,- 131.490,- 11.000,- 6.500,- 84.990,- 5.500,- 153.990,- 14.200,- 8.100,- nelze nelze

06.01. - 31.03. 2020 51.990,- 1.900,- 1.990,- 39.990,- 1.000,- 86.990,- 6.900,- 5.500,- 57.490,- 3.500,- 118.990,- 11.400,- 7.700,- nelze nelze

01.04. - 15.04. 2020 62.990,- 1.500,- 1.990,- 49.990,- 1.000,- 92.990,- 5.900,- 5.000,- 64.990,- 3.000,- 116.990,- 9.300,- 6.700,- nelze nelze

16.04. - 30.06. 2020 49.990,- 1.500,- 1.990,- 39.990,- 1.000,- 79.990,- 5.900,- 5.000,- 53.990,- 3.000,- 103.990,- 9.300,- 6.700,- nelze nelze

01.07. - 01.09. 2020 62.990,- 1.500,- 1.990,- 49.990,- 1.000,- 86.490,- 4.900,- 4.500,- 61.490,- 2.500,- 109.490,- 8.200,- 6.100,- nelze nelze

02.09. - 31.10. 2020 49.990,- 1.500,- 1.990,- 39.990,- 1.000,- 68.990,- 4.300,- 4.200,- 48.490,- 2.200,- 93.490,- 7.800,- 5.900,- nelze nelze

OBDOBÍ: RIU NEGRIL **** 
All Inclusive 

RIU PALACE TROPICAL BAY ***** 
All Inclusive

HEDONISM II **** 
All Inclusive

01.11. - 09.12. 2019 58.990,- 2.800,- 1.700,- 43.490,- 1 400,- 63.990,- 3.500,- 2.100,- 45.990,- 1 800,- 79.990,- 4.990,- 2.990,- nelze nelze

10.12. - 05.01. 2020 91.990,- 5.300,- 3.200,- 65.490,- 2 700,- 104.990,- 6.700,- 4.100,- 71.990,- 3 400,- 112.990,- 6.490,- 3.490,- nelze nelze

06.01. - 31.03. 2020 68.990,- 4.300,- 2.600,- 48.490,- 2 200,- 75.990,- 5.300,- 3.200,- 51.990,- 2 700,- 89.990,- 5.490,- 2.990,- nelze nelze

01.04. - 15.04. 2020 81.990,- 4.300,- 2.600,- 59.490,- 2 200,- 88.990,- 5.300,- 3.200,- 62.990,- 2 700,- 99.990,- 5.490,- 2.990,- nelze nelze

16.04. - 30.06. 2020 58.990,- 2.900,- 1.700,- 43.490,- 1 500,- 65.490,- 3.800,- 2.300,- 46.490,- 1 900,- 89.990,- 5.490,- 2.990,- nelze nelze

01.07. - 01.09. 2020 72.990,- 3.000,- 1.800,- 54.990,- 1 500,- 77.990,- 3.700,- 2.200,- 57.490,- 1 900,- 98.990,- 4.990,- 2.990,- nelze nelze

02.09. - 31.10. 2020 56.990,- 2.600,- 1.600,- 42.490,- 1 300,- 61.990,- 3.100,- 1.900,- 43.990,- 1 600,- 86.990,- 4.990,- 2.990,- nelze nelze

OBDOBÍ: ROYALTON WHITE SANDS ****
All Inclusive

GRAND BAHIA PRINCIPE JAMAICA ****+

All Inclusive
LUXURY BAHIA PRINCIPE 

RUNAWAY BAY ***** All Inclusive

01.11. - 09.12. 2019 86.490,- 4.990,- 2.990,- 62.990,- 2.990,- 69.990,- 3.500,- 2.490,- 44.990,- 1 600,- 84.990,- 4.990,- 2.490,- nelze nelze

10.12. - 05.01. 2020 144.490,- 10.990,- 3.990,- 98.990,- 5.490,- 109.990,- 7.500,- 2.490,- 71.990,- 3.600,- 129.990,- 10.990,- 2.490,- nelze nelze

06.01. - 31.03. 2020 99.990,- 7.490,- 3.990,- 69.490,- 3.990,- 79.990,- 4.600,- 2.490,- 49.490,- 2 200,- 85.990,- 6.490,- 2.490,- nelze nelze

01.04. - 15.04. 2020 117.990,- 7.490,- 3.990,- 83.490,- 3.990,- 83.990,- 4.600,- 2.490,- 60.490,- 2 200,- 97.990,- 6.490,- 2.490,- nelze nelze

16.04. - 30.06. 2020 87.490,- 4.990,- 2.990,- 63.490,- 2.990,- 65.990,- 3.800,- 2.490,- 46.490,- 1 800,- 82.990,- 4.990,- 2.490,- nelze nelze

01.07. - 01.09. 2020 106.990,- 5.490,- 2.990,- 79.490,- 2.990,- 78.990,- 3.700,- 2.490,- 44.990,- 1 800,- 98.990,- 5.490,- 2.490,- nelze nelze

02.09. - 31.10. 2020 84.990,- 4.490,- 2.990,- 61.490,- 2.990,- 59.990,- 3.100,- 2.490,- 33.990,- 1 800,- 81.990,- 4.490,- 2.490,- nelze nelze

OBDOBÍ: SECRET ST. JAMES ***** 
All Inclusive

SECRET WILD ***** 
All Inclusive

ROUND HILL *****
All Inclusive

01.11. - 09.12. 2019 77.990,- 5.700,- 2.700,- nelze nelze 78.990,- 5.800,- 2.700,- nelze nelze 169.990,- 18.490,- 10.990,- 82.490,- 5.490,-

10.12. - 05.01. 2020 126.490,- 10.400,- 2.700,- nelze nelze 128.990,- 10.700,- 2.700,- nelze nelze 248.990,- 26.490,- 16.490,- 117.990,- 8.490,-

06.01. - 31.03. 2020 85.490,- 6.700,- 2.700,- nelze nelze 86.990,- 6.900,- 2.700,- nelze nelze 198.990,- 24.490,- 16.490,- 99.990,- 8.490,-

01.04. - 15.04. 2020 98.490,- 6.700,- 2.700,- nelze nelze 99.990,- 6.900,- 2.700,- nelze nelze 198.990,- 21.490,- 13.990,- 109.490,- 7.490,-

16.04. - 30.06. 2020 77.990,- 5.600,- 2.700,- nelze nelze 78.990,- 5.800,- 2.700,- nelze nelze 153.990,- 15.990,- 8.490,- 82.490,- 5.490,-

01.07. - 01.09. 2020 91.990,- 5.800,- 2.700,- nelze nelze 92.990,- 5.900,- 2.700,- nelze nelze 165.990,- 15.990,- 8.490,- 96.990,- 5.490,-

02.09. - 31.10. 2020 77.990,- 5.600,- 2.700,- nelze nelze 78.990,- 5.800,- 2.700,- nelze nelze 159.990,- 15.990,- 8.490,- 82.490,- 5.490,-

BARBADOS|individuálně 9 dní (7 nocí) str. 100

Ceny letenek  jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma 
dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.

EXO 760 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: BUTTERFLY BEACH HOTEL *** 
studio polopenze

AMARYLIS BEACH RESORT ***+ studio s výhledem 
do zahrady All Inclusive

HOTEL THE CRYSTAL COVE ****+ Junior suite s výhl-
edem na moře, All Inclusive

01.10. - 31.10. 2019 52.490,- 3.400,- 2.900,- 32.490,- 2.000,- 73.990,- 5.300,- 2.900,- 40.490,- 2.500,- 100.490,- 9.400,- 9.400,- 43.490,- 2.800,-

01.11. - 15.12. 2019 52.490,- 3.400,- 2.900,- 32.490,- 2.000,- 73.990,- 5.300,- 2.900,- 37.909,- 2.500,- 110.990,- 8.700,- 8.700,- 43.490,- 2.800,-

16.12. - 10.01. 2020 79.990,- 3.500,- 3.400,- 46.490,- 2.000,- 99.990,- 7.400,- 3.500,- 56.990,- 3.500,- 165.990,- 15.800,- 15.800,- 47.990,- 4.400,-

11.01. - 15.04. 2020 59.990,- 3.300,- 2.800,- 32.490,- 2.000,- 79.990,- 6.100,- 3.400,- 44.490,- 2.800,- 122.490,- 12.300,- 12.300,- 43.490,- 3.500,-

16.04. - 15.06. 2020 52.490,- 3.200,- 2.200,- 32.490,- 2.000,- 73.990,- 5.300,- 2.900,- 40.490,- 2.500,- 112.490,- 9.400,- 9.400,- 30.990,- 500,-

16.06. - 31.08. 2020 62.490,- 2.600,- 2.900,- 36.990,- 2.000,- 75.990,- 5.300,- 2.900,- 40.490,- 2.500,- 118.990,- 9.400,- 3.100,- 30.990,- 500,-

01.09. - 31.10. 2020 57.490,- 3.400,- 2.300,- 32.490,- 2.000,- 73.990,- 5.300,- 2.900,- 40.490,- 2.500,- 102.490,- 9.400,- 9.400,- 39.490,- 2.800,-

OBDOBÍ: SANDALS BARBADOS **** 
pokoj typu Caribbean deluxe s All Inclusive

HOTEL FAIRMONT PAVILLION ***** 
pokoj typu suite snídaně

01.10. - 31.10. 2019 99.990,- 8.800,- 8.800,- nelze nelze 119.990,- 11.300,- 11.300,- nelze nelze

01.11. - 15.12. 2019 99.990,- 8.800,- 8.800,- nelze nelze 124.990,- 11.300,- 11.300,- nelze nelze

16.12. - 10.01. 2020 131.490,- 11.900,- 11.900,- nelze nelze 177.490,- 17.900,- 17.900,- nelze nelze

11.01. - 15.04. 2020 109.990,- 10.500,- 10.500,- nelze nelze 129.990,- 13.500,- 13.500,- nelze nelze

16.04. - 15.06. 2020 101.490,- 10.300,- 10.300,- nelze nelze 119.990,- 11.300,- 11.300,- nelze nelze

16.06. - 31.08. 2020 104.990,- 10.400,- 10.400,- nelze nelze 128.990,- 11.300,- 11.300,- nelze nelze

01.09. - 31.10. 2020 99.990,- 8.800,- 8.800,- nelze nelze 112.990,- 11.300,- 11.300,- nelze nelze
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SVATÁ LUCIE|individuálně 10 dní (1 + 7 nocí), let s leteckou společností British Airways str. 103

Ceny letenek  jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými 
osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.

EXO 754 – cena dospělá osoba za 7 nocí / příplatek za noc navíc / jednolůžkový pokoj za noc / cena dítě za 7 nocí / příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: ST. LUCIAN ***
standardní pokoj All Inclusive

ROYAL ***+,
standardní pokoj snídaně

 SUGAR BEACH  A VICEROY RESORT ***** 
standardní pokoj snídaně

SANDALS LA TOC GOLF RESORT&SPA ***** 
standardní pokoj All Inclusive

01.10. - 31.10. 2019 59.990,- 5.600,- 3.600,- 60.990,- 2.700,- 109.990,- 7.700,- 7.100,- 65.990,- 4.000,- 146.990,- 14.900,- 14.900,- 60.990,- 2.700,- 151.490,- 13.300,- 13.300,- nelze nelze

01.11. - 15.12. 2019 59.990,- 5.600,- 3.600,- 60.990,- 2.700,- 109.990,- 7.700,- 7.100,- 65.990,- 4.000,- 155.990,- 13.200,- 13.200,- 60.990,- 2.700,- 151.490,- 13.300,- 13.300,- nelze nelze

16.12. - 10.01. 2020 99.490,- 5.700,- 4.500,- 77.990,- 3.800,- 178.490,- 10.800,- 10.300,- 90.990,- 5.700,- 211.990,- 19.100,- nelze 77.990,- 3.800,- 203.490,- 14.900,- 14.900,- nelze nelze

11.01. - 15.04. 2020 74.990,- 5.600,- 4.000,- 63.490,- 2.900,- 119.990,- 8.700,- 8.200,- 69.990,- 4.600,- 168.490,- 15.800,- 15.800,- 63.490,- 2.900,- 161.490,- 14.900,- 14.900,- nelze nelze

16.04. - 15.06. 2020 59.990,- 5.600,- 3.800,- 60.990,- 2.700,- 108.490,- 7.700,- 7.100,- 65.990,- 4.000,- 158.990,- 14.900,- 14.900,- 60.990,- 2.700,- 161.490,- 13.300,- 13.300,- nelze nelze

16.06. - 31.08. 2020 89.990,- 5.600,- 3.800,- 58.990,- 2.700,- 122.490,- 7.700,- 7.100,- 70.990,- 4.000,- 153.990,- 13.200,- 13.200,- 58.990,- 2.700,- 162.490,- 13.300,- 13.300,- nelze nelze

01.09. - 31.10. 2020 64.990,- 5.600,- 3.800,- 60.990,- 2.700,- 109.990,- 7.700,- 7.100,- 65.990,- 4.000,- 146.990,- 14.900,- 14.900,- 60.990,- 2.700,- 151.490,- 13.300,- 13.300,- nelze nelze

Příplatek 
za polopenzi - nelze 3.500,- Kč dospělý /1.800,- Kč dítě/den -

Příplatek 
za All Inclusive - nelze 6.000,- Kč dospělý  /3.000,- Kč dítě/den -

Ceny letenek  jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let 
při ubytování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.

EXO 763 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě
OBDOBÍ: BEACHES TURKS AND CAICOS ****+ standardní pokoj All Inclusive

01.10. - 31.10. 2019 129.490,- 13.500,- 6.500,- 69.490,- 4.800,-

01.11. - 15.12. 2019 129.490,- 13.500,- 6.500,- 69.490,- 4.800,-

16.12. - 10.01. 2020 174.490,- 15.500,- 6.500,- 84.990,- 4.800,-

11.01. - 15.04. 2020 146.490,- 15.500,- 6.500,- 77.990,- 4.800,-

16.04. - 15.06. 2020 129.490,- 13.500,- 6.500,- 69.490,- 4.800,-

16.06. - 31.08. 2020 153.490,- 13.500,- 6.500,- 77.990,- 4.800,-

01.09. - 31.10. 2020 129.490,- 13.500,- 6.500,- 69.490,- 4.800,-

TURKS & CAICOS|individuálně 10 dní (1 + 7 nocí)                                                                          str. 108

ANTIGUA & BARBUDA|individuálně 9 dní (7 nocí), let s leteckou společností Condor; odlet každé úterý        str. 106

EXO 755 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě
OBDOBÍ: HALCYON COVE *** standardní pokoj All Inclusive SANDALS GRANDE ANTIGUA ***** Beachfront pokoj All Inclusive

06.11. - 14.12. 2019 77.990,- 4.500,- 3.600,- 45.990,- 3.000,- 129.990,- 1.300,- 1.300,- nelze nelze

15.12. - 10.01. 2020 101.490,- 6.200,- 5.500,- 67.990,- 4.500,- 158.990,- 15.700,- 15.700,- nelze nelze

11.01. - 09.04. 2020 76.490,- 6.000,- 4.500,- 43.490,- 3.500,- 139.490,- 13.700,- 13.700,- nelze nelze

Ceny letenek  jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let 
při ubytování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.

ANTIGUA & BARBUDA|individuálně 9 dní (1+7 nocí), let s leteckou společností British Airways; odlety denně.           str. 106

EXO 755 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě
OBDOBÍ: HALCYON COVE *** standardní pokoj All Inclusive SANDALS GRANDE ANTIGUA ***** Beachfront pokoj All Inclusive

01.10. - 31.10. 2019 75.490,- 4.300,- 3.100,- 48.490,- 2.400,- 135.990,- 12.400,- 12.400,- nelze nelze

01.11. - 15.12. 2019 79.990,- 4.500,- 3.600,- 48.990,- 3.000,- 133.990,- 13.000,- 13.000,- nelze nelze

16.12. - 10.01. 2020 125.490,- 6.600,- 5.500,- 77.490,- 4.500,- 165.490,- 15.700,- 15.700,- nelze nelze

11.01. - 15.04. 2020 96.990,- 5.400,- 4.000,- 50.990,- 3.000,- 150.490,- 13.300,- 13.300,- nelze nelze

16.04. - 15.06. 2020 79.990,- 4.500,- 3.600,- 48.990,- 3.000,- 130.990,- 12.400,- 12.400,- nelze nelze

16.06. - 31.08. 2020 92.490,- 4.300,- 3.100,- 60.990,- 2.400,- 148.990,- 12.400,- 12.400,- nelze nelze

01.09. - 31.10. 2020 72.490,- 3.800,- 3.100,- 46.490,- 2.000,- 130.990,- 12.400,- 12.400,- nelze nelze

Ceny letenek  jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let 
při ubytování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.

GUADELOUPE|individuálně 9 dní (7 nocí) str. 97

EXO 744 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: HOTEL LE CLIPPER *** standardní 
pokoj s plnou penzí

HOTEL SALAKO ***+ pokoj superior 
snídaně

LA CARAVELLE ****
pokoj typu Club All Inclusive

LA TOUBANA HOTEL&SPA ****
bungalow se  snídaní

01.10. - 31.10. 2019 64.990,- 4.000,- 3.100,- nelze nelze 43.990,- 2.900,- 2.300,- 33.490,- 1.200,- 82.990,- 5.600,- 5.600,- 46.490,- 2.900,- 66.490,- 4.300,- 3.300,- 39.990,- 2.400,-

01.11. - 15.12. 2019 66.490,- 4.000,- 3.100,- nelze nelze 43.990,- 2.900,- 2.300,- 33.490,- 1.200,- 87.990,- 6.300,- 6.300,- 46.490,- 2.900,- 69.490,- 4.100,- 2.700,- 39.490,- 2.400,-

16.12. - 10.01. 2020 86.990,- 4.300,- 3.800,- nelze nelze 69.990,- 4.000,- 3.200,- 45.990,- 1.200,- 129.490,- 8.300,- 8.300,- 65.490,- 5.100,- 66.490,- 6.100,- 4.900,- 72.490,- 3.200,-

11.01. - 15.04. 2020 72.990,- 4.300,- 3.800,- nelze nelze 48.490,- 4.000,- 3.200,- 33.490,- 1.200,- 92.490,- 6.500,- 6.500,- 56.990,- 4.500,- 76.490,- 5.700,- 4.600,- 50.990,- 3.200,-

16.04. - 15.06. 2020 62.990,- 3.300,- 2.900,- nelze nelze 48.490,- 2.300,- 1.900,- 33.490,- 1.200,- 88.990,- 5.600,- 5.600,- 46.990,- 3.600,- 76.490,- 4.100,- 3.100,- 39.490,- 2.400,-

16.06. - 31.08. 2020 70.990,- 4.200,- 3.600,- nelze nelze 66.490,- 3.300,- 2.900,- 36.490,- 1.200,- 95.490,- 6.100,- 6.100,- 52.490,- 4.200,- 87.490,- 4.300,- 3.200,- 44.490,- 2.400,-

01.09. - 31.10. 2020 66.490,- 3.700,- 2.900,- nelze nelze 45.490,- 2.300,- 1.900,- 33.490,- 1.200,- 88.990,- 5.600,- 5.600,- 45.990,- 3.400,- 69.490,- 4.100,- 3.100,- 39.490,- 2.400,-

Příplatky - polopenze dospělý 700,- Kč/den, dítě 350,- Kč/den v ceně polopenze dosp. 1.100,- Kč/den, dítě 600,- Kč/den
plná penze dosp.1.900,- Kč/den, dítě 1.000,- Kč/den

Pobytová taxa 1 EUR/osoba/den 1 EUR/osoba/den v ceně 1 EUR/osoba/den

Ceny letenek  jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let při ubytování 
se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.
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GRENADA|individuálně 10 dní (8 nocí) str. 110

EXO 764 – cena dospělá osoba za 8 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: HOTEL GRENADIEN RESORT ***+ pokoj superior All Inclusive HOTEL SPICE ISLAND BEACH RESORT ***** pokoj Sea Grape Beach Suite 
All Inclusive

01.10. - 31.10. 2019 74.490,- 4.800,- 3.300,- 50.490,- 3.000,- 124.490,- 11.500,- 7.700,- 64.490,- 5.900,-

01.11. - 15.12. 2019 75.990,- 4.600,- 2.900,- 52.490,- 3.000,- 124.490,- 11.500,- 7.700,- 64.490,- 5.900,-

16.12. - 10.01. 2020 109.490,- 5.900,- 4.600,- 74.990,- 3.200,- 192.490,- 18.000,- 14.300,- 87.490,- 5.900,-

11.01. - 15.04. 2020 77.490,- 4.700,- 2.900,- 52.490,- 3.000,- 136.490,- 11.500,- 7.700,- 64.490,- 5.900,-

16.04. - 15.06. 2020 77.490,- 4.800,- 3.300,- 50.490,- 3.000,- 136.490,- 12.000,- 7.200,- 64.490,- 5.900,-

16.06. - 31.08. 2020 95.490,- 4.800,- 3.300,- 60.990,- 3.000,- 155.490,- 12.000,- 7.200,- 76.990,- 5.900,-

01.09. - 31.10. 2020 77.490,- 4.800,- 3.300,- 50.490,- 3.000,- 124.490,- 12.000,- 7.200,- 64.490,- 5.900,-

Ceny letenek  jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let 
při ubytování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.

SVATÝ VINCENC & GRENADINY|individuálně 9 dní (8 nocí) str. 112

EXO 743 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě za 7 nocí/příplatek dítě za noc navíc
OBDOBÍ: PALM ISLAND ****+ pokoj s výhledem na moře All Inclusive PETIT ST. VINCENT ***** jednoložnicový bungalow s plnou penzí a nápoji

01.10. - 31.10. 2019 116.490,- 12.500,- 9.700,- nelze nelze hotel uzavřen

01.11. - 15.12. 2019 116.490,- 13.400,- 9.900,- nelze nelze 205.490,- 17.000,- 17.000,- 95.990,- 7.400,-

16.12. - 10.01. 2020 171.990,- 14.000,- 14.000,- nelze nelze 255.490,- 26.000,- 26.000,- 94.990,- 9.000,-

11.01. - 15.04. 2020 157.490,- 12.500,- 9.800,- nelze nelze 229.490,- 21.500,- 21.500,- 95.990,- 9.000,-

16.04. - 15.06. 2020 116.490,- 12.500,- 9.500,- nelze nelze 205.490,- 1.700,- 1.700,- 95.990,- 7.400,-

16.06. - 31.08. 2020 147.990,- 12.500,- 9.500,- nelze nelze 197.990,- 12.400,- 12.400,- 97.490,- 7.400,-

01.09. - 31.10. 2020 121.490,- 12.500,- 9.500,- nelze nelze hotel uzavřen

Ceny letenek  jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let při uby-
tování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.

GRENADA|individuálně 9 dní (7 nocí), let s leteckou společností Condor str. 110

EXO 764 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: HOTEL GRENADIEN RESORT ***+ pokoj superior All Inclusive HOTEL SPICE ISLAND BEACH RESORT ***** pokoj Sea Grape Beach Suite 
All Inclusive

11.11. - 14.12. 2019 69.990,- 4.600,- 2.900,- 48.490,- 3.000,- 119.490,- 11.500,- 7.700,- 59.490,- 5.900,-

15.12. - 10.01. 2020 102.490,- 5.900,- 4.600,- 69.990,- 3.200,- 487.490,- 18.000,- 14.800,- 82.490,- 5.900,-

11.01. - 28.04. 2020 72.490,- 4.700,- 2.900,- 48.490,- 3.000,- 129.490,- 11.500,- 7.700,- 59.490,- 5.900,-

Ceny letenek  jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let 
při ubytování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.

TOBAGO|individuálně 9 dní (7 nocí) str. 122

EXO 764 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě
OBDOBÍ: TURTLE BEACH *** pokoj superior s All Inclusivee

01.10. - 31.10. 2019 75.490,- 4.800,- 2.800,- 41.990,- 2.800,-

01.11. - 15.12. 2019 75.490,- 4.800,- 2.800,- 41.990,- 2.800,-

16.12. - 10.01. 2020 103.490,- 8.000,- 6.500,- 64.490,- 6.500,-

11.01. - 15.04. 2020 82.990,- 6.500,- 4.100,- 43.490,- 4.100,-

16.04. - 15.06. 2020 78.990,- 5.900,- 4.100,- 41.990,- 4.100,-

16.06. - 31.08. 2020 79.990,- 5.900,- 4.100,- 49.490,- 4.100,-

01.09. - 31.10. 2020 78.990,- 5.900,- 4.100,- 41.990,- 4.100,-

Ceny letenek  jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let 
při ubytování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.

TOBAGO + BARBADOS|individuálně 10 dní (8 nocí) str. 122

EXO 764 – cena dospělá osoba za 8 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ:
TOBAGO HOTEL TURTLE BEACH *** - pokoj superior All Inclusive TOBAGO HOTEL TURTLE BEACH *** - pokoj superior All Inclusive

BARBADOS HOTEL BUTTERFLY 3*** standardní studio s polopenzí BARBADOS HOTEL AMARYLIS **** standardní pokoj s All Inclusive

01.10. - 31.10. 2019 82.990,- 4.800,- 2.800,- 3.400,- 2.900,- 54.490,- 2.800,- 2.000,- 116.490,- 4.300,- 2.800,- 5.300,- 2.900,- 64.490,- 2.800,- 2.500,-

01.11. - 15.12. 2019 82.990,- 4.800,- 2.800,- 3.400,- 2.900,- 54.490,- 2.800,- 2.000,- 116.490,- 4.300,- 2.800,- 5.300,- 2.900,- 64.490,- 2.800,- 2.500,-

16.12. - 10.01. 2020 111.990,- 8.000,- 6.500,- 3.500,- 3.400,- 74.990,- 6.500,- 2.000,- 152.490,- 7.500,- 6.500,- 7.400,- 3.500,- 89.990,- 6.500,- 3.500,-

11.01. - 15.04. 2020 87.490,- 6.500,- 4.100,- 3.300,- 2.800,- 55.990,- 4.100,- 2.000,- 132.990,- 6.000,- 4.100,- 6.100,- 3.400,- 71.990,- 4.100,- 2.800,-

16.04. - 15.06. 2020 82.990,- 5.900,- 4.100,- 3.200,- 2.200,- 54.490,- 4.100,- 2.000,- 123.490,- 5.400,- 4.100,- 5.300,- 2.900,- 64.490,- 4.100,- 2.500,-

16.06. - 31.08. 2020 86.490,- 5.900,- 4.100,- 2.600,- 2.900,- 58.490,- 4.100,- 2.000,- 127.490,- 5.400,- 4.100,- 5.300,- 2.900,- 71.990,- 4.100,- 2.500,-

01.09. - 31.10. 2020 88.990,- 5.900,- 4.100,- 3.400,- 2.300,- 54.490,- 4.100,- 2.000,- 116.490,- 5.400,- 4.100,- 5.300,- 2.900,- 64.490,- 4.100,- 2.500,-

Ceny letenek  jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let 
při ubytování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.
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BAHAMY|individuálně 9 dní (7 nocí) str. 116

EXO 710 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc /příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě
OBDOBÍ: EL GRECO ** bez stravování COMFORT SUITES *** snídaně COMPASS POINT **** snídaně

01.11. - 20.12. 2019 65.490,- 2.990,- 2.990,- 41.990,- 0,- 78.490,- 4.490,- 3.990,- 41.990,- 0,- 85.990,- 6.490,- 6.490,- 49.490,- 1.990,-

21.12. - 03.01. 2020 74.990,- 2.990,- 2.990,- 50.990,- 0,- 108.990,- 7.990,- 6.990,- 50.990,- 0,- 96.990,- 6.490,- 6.490,- 58.490,- 1.990,-

04.01. - 25.04. 2020 64.490,- 2.990,- 2.990,- 41.990,- 0,- 87.990,- 6.490,- 5.490,- 41.990,- 0,- 85.990,- 6.490,- 6.490,- 49.490,- 1.990,-

26.04. - 30.06. 2020 64.490,- 2.990,- 2.990,- 41.990,- 0,- 78.490,- 4.490,- 3.990,- 41.990,- 0,- 85.990,- 6.490,- 6.490,- 49.490,- 1.990,-

01.07. - 31.08. 2020 74.990,- 2.990,- 2.990,- 50.990,- 0,- 88.990,- 4.490,- 3.990,- 50.990,- 0,- 96.990,- 6.490,- 6.490,- 58.490,- 1.990,-

01.09. - 31.10. 2020 64.490,- 2.990,- 2.990,- 41.990,- 0,- 78.490,- 4.490,- 3.990,- 41.990,- 0,- 85.990,- 6.490,- 6.490,- 49.490,- 1.990,-

OBDOBÍ: VIVA WYNDHAM FORTUNA **** All Inclusive BREEZES BAHAMAS *** All Inclusive GRAND LUCAYAN **** bez stravování

01.11. - 20.12. 2019 78.490,- 3.490,- 2.490,- 52.490,- 990,- 73.990,- 3.990,- 2.490,- nelze nelze 85.490,- 4.490,- 4.490,- 50.990,- 0,-

21.12. - 03.01. 2020 112.990,- 7.490,- 2.990,- 68.490,- 990,- 94.490,- 5.490,- 2.990,- nelze nelze 105.490,- 6.490,- 5.490,- 58.990,- 0,-

04.01. - 25.04. 2020 89.990,- 4.990,- 2.990,- 52.490,- 990,- 78.490,- 4.990,- 2.990,- nelze nelze 91.490,- 5.490,- 4.990,- 50.990,- 0,-

26.04. - 30.06. 2020 80.990,- 3.990,- 2.490,- 52.490,- 990,- 76.990,- 4.490,- 2.490,- nelze nelze 91.490,- 5.490,- 4.990,- 50.990,- 0,-

01.07. - 31.08. 2020 93.490,- 4.490,- 2.490,- 61.490,- 990,- 87.990,- 4.490,- 2.490,- nelze nelze 95.990,- 4.490,- 3.990,- 58.990,- 0,-

01.09. - 31.10. 2020 78.490,- 3.490,- 2.490,- 52.490,- 990,- 75.490,- 4.490,- 2.490,- nelze nelze 85.490,- 4.490,- 3.990,- 50.990,- 0,-

OBDOBÍ: MELIA NASSAU BEACH **** All Inclusive RIU PARADISE ISLAND **** All Inclusive SANDALS ROYAL BAHAMIAN ***** All Inclusive

01.11. - 20.12. 2019 85.990,- 5.490,- 3.490,- 58.990,- 2.990,- 95.990,- 7.490,- 4.490,- 65.490,- 3.990,- 130.990,- 12.490,- 12.490,- nelze nelze

21.12. - 03.01. 2020 133.990,- 10.990,- 3.490,- 85.490,- 5.490,- 146.990,- 12.990,- 7.990,- 95.490,- 6.990,- 141.490,- 12.490,- 12.490,- nelze nelze

04.01. - 25.04. 2020 99.990,- 7.990,- 3.490,- 65.490,- 3.990,- 107.490,- 8.990,- 5.490,- 70.990,- 4.490,- 134.990,- 12.990,- 12.990,- nelze nelze

26.04. - 30.06. 2020 92.490,- 6.990,- 3.490,- 61.990,- 3.490,- 101.990,- 7.990,- 4.990,- 68.990,- 4.490,- 134.990,- 12.990,- 12.990,- nelze nelze

01.07. - 31.08. 2020 102.490,- 6.990,- 3.490,- 70.990,- 3.490,- 117.490,- 8.990,- 5.490,- 79.990,- 4.490,- 145.490,- 12.990,- 12.990,- nelze nelze

01.09. - 31.10. 2020 92.490,- 6.990,- 3.490,- 61.990,- 3.490,- 101.990,- 7.990,- 4.990,- 68.990,- 4.490,- 125.990,- 11.990,- 11.990,- nelze nelze

OBDOBÍ: SANDALS EMERALD BAY ***** All Inclusive

01.11. - 20.12. 2019 125.990,- 12.490,- 12.490,- nelze nelze

21.12. - 03.01. 2020 142.990,- 13.490,- 13.490,- nelze nelze

04.01. - 25.04. 2020 137.490,- 13.990,- 13.990,- nelze nelze

26.04. - 30.06. 2020 137.490,- 13.990,- 13.990,- nelze nelze

01.07. - 31.08. 2020 145.990,- 13.990,- 13.990,- nelze nelze

01.09. - 31.10. 2020 129.990,- 12.990,- 12.990,- nelze nelze

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. 
Comfort Suites 1.+2. dítě 2-12 let, Grand Lucayan 1.+2. dítě 2-12 let, Melia Nassau Beach 1.+2. dítě 2-12 let, Riu 
Paradise Island 1.+2. dítě 2-12 let, Viva Wyndham Fortuna 1.+2. dítě 2-12 let. Cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve 
věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami.
Cena zahrnuje letištní taxy.  

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY|individuálně 9 dní (7 nocí) str. 114

EXO 715 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc /příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě
OBDOBÍ: LONG BAY BEACH ***+ snídaně PETER ISLAND ***** polopenze LITTLE DIX BAY ***** polopenze

01.11. - 08.12. 2019 115.490,- 7.490,- 6.990,- 61.490,- 1.990,- 158.490,- 13.490,- 9.490,- 80.990,- 4.490,- 205.990,- 19.490,- 13.990,- 74.490,- 3.490,-

09.12. - 14.01. 2020 155.990,- 10.990,- 9.490,- 71.490,- 1.990,- 222.990,- 20.990,- 16.490,- 92.990,- 4.490,- 312.490,- 32.990,- 26.990,- 110.990,- 6.990,-

15.01. - 30.04. 2020 125.990,- 8.490,- 7.990,- 61.490,- 1.990,- 204.490,- 19.490,- 15.990,- 77.990,- 3.990,- 221.490,- 21.490,- 15.990,- 100.990,- 6.990,-

01.05. - 14.06. 2020 117.490,- 7.490,- 6.990,- 61.490,- 1.990,- 163.490,- 13.990,- 9.990,- 77.990,- 3.990,- 179.990,- 15.990,- 10.990,- 100.990,- 6.990,-

15.06. - 31.08. 2020 130.990,- 7.490,- 6.990,- 71.490,- 1.990,- 163.990,- 11.990,- 7.990,- 88.990,- 3.990,- 180.990,- 13.990,- 8.490,- 110.990,- 6.990,-

01.09. - 31.10. 2020 117.490,- 7.490,- 6.990,- 61.490,- 1.990,- 149.990,- 11.990,- 7.990,- 77.990,- 3.990,- 151.990,- 11.990,- 6.490,- 100.990,- 6.990,-

Příplatek za večeře 1.800,- Kč / osoba/den (dítě 1.300,- Kč/den) - -

Příplatek za plnou penzi nelze 1.500,- Kč / osoba/den 1.300,- Kč / osoba/den

Příplatek za nápoje nelze 2.800,- Kč / osoba/den nelze

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání.
Long Bay Beach - 1.+2. dítě 2-12 let. Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami.
Cena zahrnuje letištní taxy.

KAJMANSKÉ OSTROVY|individuálně 9 dní (7 nocí) str. 122

Ceny letenek  jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let při ubytování 
se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.

EXO 770 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc /příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě
OBDOBÍ: COMFORT SUITES ***+, studio de luxe snídaně WYNDHAM  REEF RESORT ***+, studio All Inclusive

01.10. - 31.10. 2019 56.490,- 3.600,- 3.000,- 36.490,- 0,- 109.990,- 9.600,- 6.400,- 42.490,- 2.000,-

01.11. - 15.12. 2019 58.990,- 3.600,- 3.000,- 36.490,- 0,- 112.490,- 9.600,- 6.400,- 42.490,- 2.000,-

16.12. - 10.01. 2020 86.490,- 4.800,- 4.500,- 48.990,- 0,- 137.990,- 11.000,- 7.300,- 59.990,- 2.000,-

11.01. - 15.04. 2020 64.990,- 4.200,- 4.000,- 36.490,- 0,- 115.490,- 9.800,- 6.600,- 42.490,- 2.000,-

16.04. - 15.06. 2020 63.490,- 4.000,- 3.700,- 36.490,- 0,- 112.490,- 9.600,- 6.400,- 42.490,- 2.000,-

16.06. - 31.08. 2020 73.990,- 3.600,- 3.000,- 48.990,- 0,- 126.990,- 9.600,- 6.400,- 54.990,- 2.000,-

01.09. - 31.10. 2020 58.990,- 3.600,- 3.000,- 36.490,- 0,- 112.990,- 9.600,- 6.400,- 42.490,- 2.000,-
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BONAIRE|individuálně 9 dní (7 nocí) str. 132

EXO 786 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě
OBDOBÍ: CAPTAIN DONS HABITAT *** snídaně CAPTAIN DONS HABITAT *** polopenze

01.11. - 09.12. 2019 89.990,- 3.990,- 3.990,- 55.990,- 990,- 96.490,- 4.990,- 3.990,- 62.990,- 1.990,-

10.12. - 10.01. 2020 106.490,- 4.990,- 4.490,- 65.490,- 990,- 114.490,- 6.490,- 4.490,- 73.990,- 1.990,-

11.01. - 21.04. 2020 95.990,- 4.990,- 4.490,- 55.990,- 990,- 103.990,- 6.490,- 4.490,- 63.990,- 1.990,-

22.04. - 30.06. 2020 90.990,- 4.490,- 3.990,- 55.990,- 990,- 98.990,- 5.490,- 3.990,- 63.990,- 1.990,-

01.07. - 01.09. 2020 101.490,- 4.490,- 3.990,- 65.490,- 990,- 109.490,- 5.490,- 3.990,- 73.990,- 1.990,-

02.09. - 31.10. 2020 90.990,- 4.490,- 3.990,- 55.990,- 990,- 98.990,- 5.490,- 3.990,- 63.990,- 1.990,-

OBDOBÍ: PLAZA RESORT BONAIRE **** All Inclusive PLAZA RESORT BONAIRE **** All Inclusive s potápěním

01.11. - 09.12. 2019 92.990,- 4.490,- 2.990,- 68.990,- 2.990,- 106.490,- 6.990,- 2.990,- 87.990,- 5.490,-

10.12. - 10.01. 2020 109.990,- 5.490,- 2.990,- 86.490,- 3.990,- 122.990,- 7.490,- 2.990,- 99.990,- 5.490,-

11.01. - 21.04. 2020 96.490,- 4.990,- 2.990,- 71.490,- 2.990,- 109.490,- 7.490,- 2.990,- 83.490,- 4.490,-

22.04. - 30.06. 2020 92.990,- 4.490,- 2.990,- 71.490,- 2.990,- 106.490,- 6.990,- 2.990,- 83.490,- 4.490,-

01.07. - 01.09. 2020 103.490,- 4.490,- 2.990,- 80.990,- 2.990,- 116.990,- 6.990,- 2.990,- 93.490,- 4.490,-

02.09. - 31.10. 2020 92.990,- 4.490,- 2.990,- 71.490,- 2.990,- 106.490,- 6.990,- 2.990,- 83.490,- 4.490,-

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání.
Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 - 12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.

EXO 784 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě
OBDOBÍ: LIONS DIVE BEACH *** snídaně FLORIS SUITE **** snídaně

01.11. - 09.12. 2019 87.490,- 3.990,- 2.990,- 56.990,- 990,- 88.990,- 3.990,- 3.490,- nelze nelze

10.12. - 10.01. 2020 106.990,- 4.990,- 3.990,- 65.990,- 990,- 106.990,- 4.990,- 4.490,- nelze nelze

11.01. - 21.04. 2020 87.490,- 3.990,- 2.990,- 56.990,- 990,- 89.990,- 3.990,- 3.490,- nelze nelze

22.04. - 30.06. 2020 87.490,- 3.990,- 2.990,- 56.990,- 990,- 86.490,- 3.990,- 3.490,- nelze nelze

01.07. - 01.09. 2020 98.490,- 3.990,- 2.990,- 65.990,- 990,- 98.490,- 3.990,- 3.490,- nelze nelze

02.09. - 31.10. 2020 87.490,- 3.990,- 2.990,- 56.990,- 990,- 86.490,- 3.990,- 3.490,- nelze nelze

OBDOBÍ: SUNSCAPE CURACAO **** All Inclusive HILTON CURACAO *****  snídaně

01.11. - 09.12. 2019 99.990,- 5.490,- 3.490,- 68.990,- 2.490,- 88.990,- 3.990,- 2.990,- 53.990,- 0,-

10.12. - 10.01. 2020 140.990,- 9.990,- 3.490,- 88.990,- 3.990,- 107.490,- 4.990,- 3.490,- 63.990,- 0,-

11.01. - 21.04. 2020 109.990,- 7.490,- 3.490,- 68.990,- 2.490,- 96.990,- 4.990,- 3.490,- 53.990,- 0,-

22.04. - 30.06. 2020 101.490,- 5.490,- 3.490,- 68.990,- 2.490,- 88.990,- 3.990,- 2.990,- 53.990,- 0,-

01.07. - 01.09. 2020 117.490,- 6.990,- 3.490,- 77.990,- 2.490,- 98.990,- 3.990,- 2.990,- 63.990,- 0,-

02.09. - 31.10. 2020 101.490,- 5.490,- 3.490,- 68.990,- 2.490,- 88.990,- 3.990,- 2.990,- 53.990,- 0,-

CURACAO|individuálně 9 dní (7 nocí) str. 128

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. 
Cena za dítě je kalkulována pro 1-2 děti ve věku 2 - 12 let při ubytování se 2 dospělými osobami, není-li uvedeno jinak.
Cena zahrnuje letištní taxy.

EXO 780 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě
OBDOBÍ: AMSTERDAM MANOR *** snídaně AMSTERDAM MANOR *** All Inclusive THE MILL RESORT *** snídaně

01.11. - 09.12. 2019 99.990,- 5.490,- 4.490,- 55.990,- 990,- 128.990,- 9.490,- 4.490,- 69.490,- 2.990,- 85.490,- 3.490,- 2.990,- 55.990,- 990,-

10.12. - 10.01. 2020 125.990,- 7.990,- 6.990,- 65.990,- 990,- 155.490,- 12.490,- 6.990,- 78.490,- 2.990,- 104.490,- 4.990,- 4.490,- 65.990,- 990,-

11.01. - 21.04. 2020 115.490,- 7.990,- 6.990,- 55.990,- 990,- 144.490,- 12.490,- 6.990,- 69.490,- 2.990,- 93.490,- 4.990,- 4.490,- 55.990,- 990,-

22.04. - 30.06. 2020 99.990,- 5.490,- 4.490,- 55.990,- 990,- 128.990,- 9.490,- 4.490,- 69.490,- 2.990,- 85.490,- 3.490,- 2.990,- 55.990,- 990,-

01.07. - 01.09. 2020 110.990,- 5.490,- 4.490,- 65.990,- 990,- 139.990,- 9.490,- 4.490,- 78.490,- 2.990,- 96.490,- 3.490,- 2.990,- 65.990,- 990,-

02.09. - 31.10. 2020 99.990,- 5.490,- 4.490,- 55.990,- 990,- 128.990,- 9.490,- 4.490,- 69.490,- 2.990,- 85.490,- 3.490,- 2.990,- 55.990,- 990,-

OBDOBÍ: THE MILL RESORT *** polopenze MANCHEBO BEACH ***+  snídaně MANCHEBO BEACH ***+  All Inclusive

01.11. - 09.12. 2019 100.990,- 5.490,- 2.990,- 64.490,- 1.990,- 94.490,- 4.990,- 4.490,- 55.990,- 990,- 123.490,- 8.990,- 4.490,- 70.990,- 2.990,-

10.12. - 10.01. 2020 119.990,- 7.490,- 4.490,- 73.990,- 1.990,- 119.990,- 6.990,- 6.490,- 65.990,- 990,- 147.990,- 10.990,- 6.490,- 80.990,- 2.990,-

11.01. - 21.04. 2020 109.490,- 7.490,- 4.490,- 64.490,- 1.990,- 109.490,- 6.990,- 6.490,- 56.990,- 990,- 137.490,- 10.990,- 6.490,- 70.990,- 2.990,-

22.04. - 30.06. 2020 101.490,- 5.490,- 2.990,- 64.490,- 1.990,- 96.990,- 4.990,- 4.490,- 56.990,- 990,- 125.990,- 9.490,- 4.490,- 70.990,- 2.990,-

01.07. - 01.09. 2020 112.490,- 5.490,- 2.990,- 73.990,- 1.990,- 107.490,- 4.990,- 4.490,- 65.990,- 990,- 135.990,- 9.490,- 4.490,- 80.990,- 2.990,-

02.09. - 31.10. 2020 101.490,- 5.490,- 2.990,- 64.490,- 1.990,- 96.990,- 4.990,- 4.490,- 56.990,- 990,- 125.990,- 9.490,- 4.490,- 70.990,- 2.990,-

OBDOBÍ: BUCUTI BEACH ****  snídaně OCC GRAND ARUBA ****  All Inclusive RADISSON ARUBA ***** snídaně

01.11. - 09.12. 2019 98.490,- 4.990,- 4.990,- nelze nelze 103.990,- 6.490,- 2.490,- 53.990,- 0,- 101.990,- 6.490,- 6.490,- 57.990,- 990,-

10.12. - 10.01. 2020 122.990,- 7.490,- 7.490,- nelze nelze 158.990,- 12.990,- 2.490,- 63.990,- 0,- 153.490,- 11.990,- 11.990,- 66.990,- 990,-

11.01. - 21.04. 2020 112.490,- 7.490,- 7.490,- nelze nelze 117.490,- 8.490,- 2.490,- 53.990,- 0,- 134.990,- 10.990,- 10.990,- 57.990,- 990,-

22.04. - 30.06. 2020 96.990,- 4.990,- 4.990,- nelze nelze 106.990,- 6.990,- 2.490,- 53.990,- 0,- 109.490,- 7.490,- 7.490,- 57.990,- 990,-

01.07. - 01.09. 2020 107.990,- 4.990,- 4.990,- nelze nelze 115.490,- 6.990,- 2.490,- 63.990,- 0,- 114.490,- 6.490,- 6.490,- 66.990,- 990,-

02.09. - 31.10. 2020 96.990,- 4.990,- 4.990,- nelze nelze 101.490,- 5.490,- 2.490,- 53.990,- 0,- 103.990,- 6.490,- 6.490,- 57.990,- 990,-

ARUBA|individuálně 9 dní (7 nocí) str. 124

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání.
Amsterdam Manor - 1-2 děti 2-12 let, Radisson Aruba - 1 dítě 2-5 let, 1 dítě 5-12 let sleva 25%, Occidental Grand Aruba - 1. dítě 2-12 
Cena zahrnuje letištní taxy.
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EXO 633 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc

OBDOBÍ: HOTEL COPA SUL *** a BÚZIOS CENTRO HOTEL *** 
snídaně

HOTEL COPA SUL *** a POUSADA BARLA INN *** 
snídaně

HOTEL COPA SUL *** a POUSADA ARMACAO DOS 
BÚZIOS BEACH *** snídaně

01.09. - 20.12.2019 49.990,- 2.300,- 2.100,- 31.990,- 900,- 49.990,- 2.300,- 2.100,- 31.990,- 900,- 56.990,- 2.300,- 2.300,- 31.990,- 900,- 

21.12. - 10.01.2020 51.990,- 2.100,- 2.000,- 41.990,- 1.500,- 56.990,- 2.300,- 2.300,- 41.990,- 1.500,- 67.990,- 4.300,- 4.200,- 41.990,- 1.500,- 

11.01. - 06.04.2020 47.990,- 2.100,- 2.000,- 31.990,- 900,- 51.990,- 2.300,- 2.100,- 31.990,- 900,- 55.990,- 3.300,- 3.100,- 31.990,- 900,- 

07.04. - 30.06.2020 47.990,- 2.100,- 2.000,- 31.990,- 900,- 51.990,- 2.300,- 2.100,- 31.990,- 900,- 55.990,- 3.300,- 3.100,- 31.990,- 900,-

01.07. - 31.08.2020 51.990,- 2.100,- 2.000,- 31.990,- 900,- 59.990,- 2.900,- 2.800,- 31.990,- 900,- 62.990,- 3.400,- 3.200,- 31.990,- 900,- 

01.09. - 20.12.2020 49.990,- 2.300,- 2.100,- 31.990,- 900,- 49.990,- 2.300,- 2.100,- 31.990,- 900,- 56.990,- 2.300,- 2.300,- 31.990,- 900,- 

OBDOBÍ: HOTEL COPA SUL *** a HOTEL RIO BÚZIOS BEACH 
***+ snídaně

HOTEL COPA SUL *** a HOTEL CORONADO BEACH 
***+ snídaně

HOTEL COPA SUL *** a HOTEL COLONNA PARK 
**** snídaně

01.09. - 20.12.2019 56.990,- 2.300,- 2.300,- 31.990,- 900,- 56.990,- 2.300,- 2.300,- 31.990,- 900,- 57.990,- 2.400,- 2.200,- 31.990,- 900,- 

21.12. - 10.01.2020 67.990,- 4.300,- 4.200,- 41.990,- 1.500,- 65.990,- 3.100,- 2.800,- 41.990,- 1.500,- 71.990,- 5.200,- 4.900,- 41.990,- 1.500,- 

11.01. - 06.04.2020 55.990,- 3.300,- 3.100,- 31.990,- 900,- 56.990,- 2.300,- 2.300,- 31.990,- 900,- 56.990,- 2.300,- 2.300,- 31.990,- 900,- 

07.04. - 30.06.2020 55.990,- 3.300,- 3.100,- 31.990,- 900,- 56.990,- 2.300,- 2.300,- 31.990,- 900,- 56.990,- 2.300,- 2.300,- 31.990,- 900,-

01.07. - 31.08.2020 62.990,- 3.400,- 3.200,- 31.990,- 900,- 65.990,- 3.100,- 2.800,- 31.990,- 900,- 65.990,- 3.100,- 2.800,- 31.990,- 900,- 

01.09. - 20.12.2020 56.990,- 2.300,- 2.300,- 31.990,- 900,- 56.990,- 2.300,- 2.300,- 31.990,- 900,- 57.990,- 2.400,- 2.200,- 31.990,- 900,- 

BRAZÍLIE|Rio de Janeiro – Búzios – individuálně 10 dní (7 nocí) str. 137

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 - 12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Ceny v období Silvestra a Karnevalu zpracujeme na 
vyžádání. Rozložení pobytu: Rio de Janeiro - 3 noci, Búzios 4 noci.

BRAZÍLIE|Rio de Janeiro – individuálně 10 dní (7 nocí) str. 136

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 - 12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Ceny v období Silvestra a Karnevalu zpracujeme na vyžádání. 
Cena zahrnuje letištní taxy.

EXO 625 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc

OBDOBÍ: HOTEL COPA SUL *** 
snídaně

HOTEL WINDSOR COPA *** 
snídaně

HOTEL WINDSOR MARTINIQUE *** 
snídaně

01.09. - 20.12.2019 47.990,- 2.100,- 2.000,- 31.990,- 900,- 49.990,- 2.100,- 2.000,- 31.990,- 900,- 49.990,- 2.200,- 2.100,- 31.990,- 900,- 

21.12. - 10.01.2020 51.990,- 2.100,- 2.000,- 41.990,- 1.500,- 51.990,- 2.100,- 2.000,- 41.990,- 1.500,- 51.990,- 2.300,- 2.100,- 41.990,- 1.500,- 

11.01. - 06.04.2020 41.990,- 1.700,- 1.600,- 31.990,- 900,- 37.990,- 1.300,- 1.200,- 27.990,- 700,- 37.990,- 1.300,- 1.200,- 27.990,- 700,- 

07.04. - 30.06.2020 49.990,- 2.100,- 2.000,- 31.990,- 900,- 37.990,- 1.300,- 1.200,- 27.990,- 700,- 37.990,- 1.300,- 1.200,- 27.990,- 700,- 

01.07. - 31.08.2020 51.990,- 2.100,- 2.000,- 31.990,- 900,- 37.990,- 1.300,- 1.200,- 27.990,- 700,- 37.990,- 1.300,- 1.200,- 27.990,- 700,- 

01.09. - 20.12.2020 51.990,- 2.100,- 2.000,- 31.990,- 900,- 37.990,- 1.300,- 1.200,- 27.990,- 700,- 37.990,- 1.300,- 1.200,- 27.990,- 700,- 

Příplatek za večeři nelze objednat dopředu dospělý 800,- / dítě 400,- dospělý 800,-  / dítě 400,- 

OBDOBÍ: HOTEL PORTO BAY RIO INTERNATIONAL  ****  
snídaně

HOTEL RIO OTHON PALACE ****+ 
snídaně

HOTEL BELMOND COPACABANA PALACE ***** 
snídaně

01.09. - 20.12.2019 67.990,- 4.300,- 4.200,- 31.990,- 900,- 55.990,- 3.300,- 3.100,- 31.990,- 900,- 81.990,- 7.000,- 6.900,- 33.990,- 1.700,- 

21.12. - 10.01.2020 98.990,- 7.800,- 7.500,- 41.990,- 1.500,- 83.990,- 6.300,- 6.200,- 41.990,- 1.500,- 103.990,- 7.800,- 7.500,- 45.990,- 2.100,- 

11.01. - 06.04.2020 63.990,- 3.400,- 3.200,- 31.990,- 900,- 61.990,- 3.400,- 3.200,- 31.990,- 900,- 63.990,- 3.400,- 3.200,- 33.990,- 1.700,- 

07.04. - 30.06.2020 63.990,- 3.400,- 3.200,- 31.990,- 900,- 61.990,- 3.400,- 3.200,- 31.990,- 900,- 63.990,- 3.400,- 3.200,- 33.990,- 1.700,- 

01.07. - 31.08.2020 69.990,- 4.300,- 4.200,- 31.990,- 900,- 63.990,- 3.400,- 3.200,- 31.990,- 900,- 61.990,- 3.400,- 3.200,- 33.990,- 1.700,- 

01.09. - 20.12.2020 61.990,- 3.400,- 3.200,- 31.990,- 900,- 55.990,- 3.300,- 3.100,- 31.990,- 900,- 61.990,- 3.400,- 3.200,- 33.990,- 1.700,- 

Příplatek za večeři dospělý 2.000,-   / dítě 1.000,- dospělý 2.000,-   / dítě 1.000,- nelze objednat dopředu

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Cena za dítě ve věku 2-12 let při ubytování se 2 dospělými osobami. 
Cena zahrnuje letištní taxy.

BELIZE|individuálně 9 dní (7 nocí) str. 134

EXO 611 – cena dospělá osoba za 7 nocí (1 noc Cancún+6 nocí Belize)/příplatek za noc navíc v Belize/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě 
12 nocí/přípl. za noc navíc dítě

OBDOBÍ: BARCELO TUCANCUN BEACH **** All Inclusive
a SUN BREEZE RESORT***+ snídaně

BARCELO TUCANCUN BEACH **** All Inclusive
a VILLAS AT BANYAN BAY **** snídaně

BARCELO TUCANCUN BEACH **** All Inclusive
a CAYO ESPANTO A PRIVATE ISLAND ***** 

01.11. - 19.12. 2019 90.990,- 3.990,- 3.990,- 53.490,- 0,- 105.490,- 6.490,- 6.490,- 53.490,- 0,- 246.990,- 34.490,- 34.490,- nelze nelze

20.12. - 05.01. 2020 102.490,- 4.990,- 4.990,- 61.490,- 0,- 119.490,- 6.490,- 6.490,- 61.490,- 0,- 258.490,- 53.490,- 53.490,- nelze nelze

06.01. - 31.01. 2020 90.990,- 4.490,- 4.490,- 53.490,- 0,- 106.990,- 6.490,- 6.490,- 53.490,- 0,- 248.490,- 34.490,- 34.490,- nelze nelze

01.02. - 05.04. 2020 95.490,- 4.490,- 4.490,- 53.490,- 0,- 106.990,- 6.490,- 6.490,- 53.490,- 0,- 248.490,- 34.490,- 34.490,- nelze nelze

06.04. - 30.04. 2020 95.490,- 4.490,- 4.490,- 53.490,- 0,- 106.990,- 6.490,- 6.490,- 53.490,- 0,- 250.990,- 34.490,- 34.490,- nelze nelze

01.05. - 30.06. 2020 90.990,- 3.990,- 3.990,- 53.490,- 0,- 105.490,- 4.990,- 4.990,- 53.490,- 0,- 246.990,- 34.490,- 34.490,- nelze nelze

01.07. - 31.08. 2020 102.490,- 4.990,- 4.990,- 61.490,- 0,- 119.490,- 6.490,- 6.490,- 61.490,- 0,- 258.490,- 34.490,- 34.490,- nelze nelze

01.09. - 31.10. 2020 90.990,- 3.990,- 3.990,- 53.490,- 0,- 105.490,- 4.990,- 4.990,- 53.490,- 0,- 246.990,- 34.490,- 34.490,- nelze nelze
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VENEZUELA|ostrov Margarita – individuálně 9 dní (7 nocí) str. 144

EXO 655 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: HOTEL COSTA LINDA ***
snídaně

HOTEL FLAMENCO VILLAS ***+

All Inclusive
HOTEL HESPERIA ISLA MARGARITA ****+

All Inclusive

01.09. - 20.12.2019 53.990,- 1.200,- 800,- 41.990,- 700,- 55.990,- 1.200,- 800,- 41.990,- 700,- 63.990,- 2.100,- 1.500,- 45.990,- 1.200,- 

21.12. - 10.01.2020 59.990,- 1.900,- 1.100,- 44.990,- 1.000,- 63.990,- 2.100,- 1.500,- 45.990,- 1.200,- 69.990,- 2.500,- 1.900,- 45.990,- 1.300,- 

11.01. - 06.04.2020 53.990,- 1.200,- 800,- 41.990,- 700,- 55.990,- 1.200,- 800,- 41.990,- 700,- 63.990,- 2.100,- 1.500,- 45.990,- 1.200,- 

07.04. - 30.06.2020 53.990,- 1.200,- 800,- 41.990,- 700,- 55.990,- 1.200,- 800,- 41.990,- 700,- 63.990,- 2.100,- 1.500,- 45.990,- 1.200,- 

01.07. - 31.08.2020 57.990,- 1.300,- 800,- 44.990,- 700,- 59.990,- 1.300,- 800,- 44.990,- 700,- 63.990,- 2.100,- 1.500,- 45.990,- 1.200,- 

01.09. - 20.12.2020 53.990,- 1.200,- 800,- 41.990,- 700,- 55.990,- 1.200,- 800,- 41.990,- 700,- 63.990,- 2.100,- 1.500,- 45.990,- 1.200,- 

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 - 12 let při ubytování se dvěma dospělými 
osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.

KOSTARIKA|individuálně 9 dní (7 nocí)  str. 146

EXO 677 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: TAMARINDO DIRIA BEACH RESORT  **** Tamarindo, 
snídaně

BAHIA DEL SOL BEACH FRONT BOUTIQUE HOTEL 
**** Tamarindo, snídaně

THE WESTIN GOLF RESORT & SPA ***** 
Tamarindo, All Inclusive

01.09. - 20.12.2019 51.990,- 1.500,- 1.400,- 29.990,- 500,- 51.990,- 1.500,- 1.400,- 29.990,- 500,- 77.990,- 3.900,- 3.700,- 35.990,- 800,-

21.12. - 10.01.2020 73.990,- 3.600,- 3.500,- 35.990,- 800,- 69.990,- 3.100,- 3.000,- 35.990,- 800,- 141.990,- 14.100,- 13.700,- 47.990,- 2.300,-

11.01. - 21.04.2020 57.990,- 2.400,- 2.300,- 29.990,- 500,- 53.990,- 1.500,- 1.400,- 29.990,- 500,- 79.990,- 3.900,- 3.700,- 35.990,- 800,-

22.04. - 30.06.2020 51.990,- 1.500,- 1.400,- 29.990,- 500,- 51.990,- 1.500,- 1.400,- 29.990,- 500,- 67.990,- 3.100,- 3.000,- 35.990,- 800,-

01.07. - 31.08.2020 53.990,- 1.500,- 1.400,- 29.990,- 500,- 53.990,- 1.500,- 1.400,- 29.990,- 500,- 69.990,- 3.100,- 3.000,- 35.990,- 800,-

01.09. - 20.12.2020 57.990,- 2.400,- 2.300,- 29.990,- 500,- 57.990,- 2.400,- 2.300,- 29.990,- 500,- 73.990,- 3.600,- 3.500,- 35.990,- 800,-

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 - 12 let při ubytování se dvěma dospělými 
osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.

EXO 621 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: HOTEL PORTOBELLO RESORT ****+

polopenze

01.09. - 20.12.2019 71.990,- 5.100,- 4.900,- 29.990,- 1.500,- 

21.12. - 10.01.2020 75.990,- 5.500,- 5.300,- 43.990,- 2.100,- 

11.01. - 06.04.2020 69.990,- 5.100,- 4.700,- 33.990,- 1.500,- 

07.04. - 30.06.2020 69.990,- 5.100,- 4.700,- 33.990,- 1.500,- 

01.07. - 31.08.2020 71.990,- 5.100,- 4.700,- 33.990,- 1.500,- 

01.09. - 20.12.2020 71.990,- 5.100,- 4.700,- 33.990,- 1.500,- 

BRAZÍLIE|Angra – individuálně 10 dní (7 nocí) str. 137

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 - 12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Ceny v období Silvestra a Karnevalu zpracujeme na vyžádání. 
Cena zahrnuje letištní taxy.

EXO 628 – cena za osobu/ příplatek za jednolůžkový pokoj (dítě do 12 let na pokoji s 2 dospělými sleva 20 %)

OBDOBÍ: WYNDHAM GOLDEN FOZ SUÍTES **** snídaně HOTEL RECANTO CATARATAS THERMAS RESORT 
& CONVENTION  **** snídaně BELMOND HOTEL DAS CATARATAS ***** snídaně

Všechna období 11.990,-  2.200,- 13.990,- 3.900,- 21.990,- 11.900,-

BRAZÍLIE|Foz do Iguacu – individuálně 3 dny (2 noci) str. 137
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USA|Florida (Miami) – individuálně 9 dní (7 nocí) str. 149

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě a pro optimální letecké spojení. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 – 11 let při 
ubytování se dvěma dospělými osobami v jednom pokoji, který je zpravidla vybaven dvěma postelemi, přistýlka je vzácností. Ceny za ubytování se mohou měnit ve dnech státních svátků a konání významných kul-
turních a sportovních akcí. Tento zájezd je možné prodloužit o libovolný počet pobytových dní v Miami. Cena zahrnuje letištní taxy, nezahrnuje elektronickou vstupní registraci ESTA (příp. vízum) do USA, jiné služby.

EXO 542 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/jpříplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: EDISON HOTEL NYC ***
standard room bez stravy

WYNDHAM NEW YORKER ****
standard room bez stravy

HILTON TIMES SQUARE ****
standard room bez stravy

USA|New York – individuálně 9 dní (7 nocí) str. 148

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě a pro optimální letecké spojení. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 – 11 let 
při ubytování se dvěma dospělými osobami v jednom pokoji, který je zpravidla vybaven dvěma postelemi, přistýlka je vzácností. Ceny za ubytování se mohou měnit ve dnech státních svátků a konání významných 
kulturních a sportovních akcí. * V uvedených hotelech v New Yorku mohou být ubytovány max 3 osoby na pokoji, výjimečně i 4 os. Tento zájezd je možné prodloužit o libovolný počet pobytových dní v New Yorku, 
případně zkombinovat s pobytem na Floridě či kdekoli jinde v USA. Cena zahrnuje letištní taxy, nezahrnuje elektronickou vstupní registraci ESTA (příp. vízum) do USA, jiné služby.

EXO 569 –  cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/jpříplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: ROYAL KONA RESORT ***+

ostrov Big Island, standard pokoj bez stravy
MARRIOTT WAIKOLA BEACH ****

ostrov Big Island, standard pokoj bez stravy
MAUI COAST HOTEL ***+

ostrov Maui, standard pokoj bez stravy

04.01. – 31.03.2020 49.990,– 2.300,– 2.100,– 42.990,– 1.100,– 63.990,– 4.200,– 3.900,– 43.990,– 1.300,– 61.990,– 3.900,– 3.600,– 41.990,– 900,–

01.04. – 22.06.2020 48.990,– 2.100,– 1.900,– 42.990,– 1.100,– 63.990,– 4.200,– 3.900,– 43.990,– 1.300,– 57.990,– 3.000,– 2.800,– 41.990,– 900,–

23.06. – 04.09.2020 56.990,– 2.100,– 1.900,– 49.990,– 1.100,– 71.990,– 4.200,– 3.900,– 51.990,– 1.300,– 69.990,– 3.900,– 3.600,– 49.990,– 900,–

05.09. – 15.10.2020 48.990,– 2.100,– 1.900,– 42.990,– 1.100,– 63.990,– 4.200,– 3.900,– 43.990,– 1.300,– 55.990,– 3.000,– 2.800,– 41.990,– 900,–

16.10. – 10.12.2020 48.990,– 2.100,– 1.900,– 42.990,– 1.100,– 63.990,– 4.200,– 3.900,– 43.990,– 1.300,– 55.990,– 3.000,– 2.800,– 41.990,– 900,–

OBDOBÍ: SHERATON MAUI RESORT **** 
ostrov Maui, standard pokoj bez stravy

MARRIOTT COCONUT BEACH ***+
ostrov Kauai, standard pokoj bez stravy

MARRIOTT KAUAI RESORT ***+

ostrov Kaui, standard bez stravy *

04.01. – 31.03.2020 72.990,– 5.400,– 5.000,– 52.990,– 2.400,– 52.990,– 2.700,– 2.500,– 39.990,– 0,– 60.990,– 3.700,– 3.400,– 44.990,– 1.300,–

01.04. – 22.06.2020 70.990,– 5.200,– 4.800,– 52.990,– 2.400,– 58.990,– 3.400,– 3.200,– 39.990,– 0,– 60.990,– 3.700,– 3.400,– 44.990,– 1.300,–

23.06. – 04.09.2020 81.990,– 5.700,– 5.200,– 59.990,– 2.400,– 72.990,– 4.300,– 3.900,– 47.990,– 0,– 68.990,– 3.700,– 3.400,– 51.990,– 1.300,–

05.09. – 15.10.2020 68.990,– 4.900,– 4.500,– 52.990,– 2.400,– 58.990,– 3.500,– 3.200,– 39.990,– 0,– 60.990,– 3.700,– 3.400,– 44.990,– 1.300,–

16.10. – 10.12.2020 68.990,– 4.900,– 4.500,– 52.990,– 2.400,– 58.990,– 3.500,– 3.200,– 39.990,– 0,– 60.990,– 3.700,– 3.400,– 44.990,– 1.300,–

OBDOBÍ: AQUA ALOHA SURF WAIKIKI *** 
Waikiki Beach, standard pokoj bez stravy

OUTRIGGER REEF ON THE BEACH **** 
Waikiki Beach, standard pokoj bez stravy

HYATT REGENCY WAIKIKI BEACH ***** 
Waikiki Beach, standard pokoj bez stravy

04.01. – 31.03.2020 48.990,– 2.300,– 2.200,– 37.990,– 690,– 57.990,– 3.600,– 3.300,– 49.990,– 2.300,– 62.990,– 4.400,– 3.900,– 54.990,– 2.900,–

01.04. – 22.06.2020 47.990,– 2.200,– 2.000,– 37.990,– 690,– 54.990,– 3.200,– 2.900,– 49.990,– 2.300,– 63.990,– 4.500,– 4.100,– 54.990,– 2.900,–

23.06. – 04.09.2020 51.990,– 2.200,– 2.000,– 41.990,– 690,– 58.990,– 3.200,– 2.900,– 52.990,– 2.300,– 67990,– 4.500,– 4.100,– 58.990,– 2.900,–

05.09. – 15.10.2020 47.990,– 2.200,– 2.000,– 38.990,– 690,– 54.990,– 3.200,– 2.900,– 49.990,– 2.300,– 63.990,– 4.500,– 4.100,– 54.990,– 2.900,–

16.10. – 10.12.2020 47.990,– 2.200,– 2.000,– 38.990,– 690,– 54.990,– 3.200,– 2.900,– 49.990,– 2.300,– 61.990,– 4.200,– 3.800,– 54.990,– 2.900,–

USA|Havaj (ostrovy Kauai, Hawaii, Maui a Oahu) – individuálně 9 dní (7 nocí) str. 149

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě a pro optimální letecké spojení. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 – 11 let 
při ubytování se dvěma dospělými osobami v jednom pokoji, který je zpravidla vybaven dvěma postelemi, přistýlka je vzácností. Ceny za ubytování se mohou měnit ve dnech státních svátků a konání významných 
kulturních a sportovních akcí. Tento zájezd je možné prodloužit o libovolný počet dní nebo jej lze výhodně kombinovat s pobytem na dalších místech havajského souostroví. Cena přeletu mezi ostrovy Oahu, Maui, 
Kauai a Hawaii Island za jeden úsek (přelet) cca 3.500,- Kč. Cena zahrnuje letištní taxy, nezahrnuje elektronickou vstupní registraci ESTA (příp. vízum) do USA, jiné služby.

EXO 565 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: DAYS INN THUNDERBIRD RESORT *** 
Sunny Isles Beach, standard room, bez stravy

THE PALMS ****
South Miami Beach city, view room, bez stravy

LOEWS MIAMI BEACH HOTEL *****
South Miami Beach, standard room, bez stravy

04.01. – 31.03.2020 31.990,– 1.800,– 1.600,– 17.990,– 0,– 56.990,– 5.200,– 4.800,– 23.990,– 790,– 63.990,– 6.300,– 5.800,– 24.990,– 990,–

01.04. – 22.06.2020 28.990,– 1.200,– 1.100,– 17.990,– 0,– 44.990,– 3.600,– 3.300,– 23.990,– 790,– 55.990,– 5.100,– 4.600,– 24.990,– 990,–

23.06. – 04.09.2020 36.990,– 1.200,– 1.100,– 24.500,– 0,– 52.990,– 3.400,– 3.100,– 29.990,– 790,– 58.990,– 4.300,– 3.900,– 31.990,– 990,–

05.09. – 15.10.2020 28.990,– 1.200,– 1.100,– 17.990,– 0,– 42.990,– 3.000,– 2.700,– 23.990,– 790,– 54.990,– 5.000,– 4.600,– 24.990,– 990,–

16.10. – 10.12.2020 28.990,– 1.200,– 1.100,– 17.990,– 0,– 42.990,– 3.000,– 2.700,– 20.990,– 790,– 55.990,– 5.200,– 4.800,– 24.990,– 990,–

04.01. – 28.02.2020 20.990,– 2.200,– 2.000,– 17.990,– 990,– 20.990,– 2.200,– 2.100,– 17.990,– 0,– 23.990,– 3.100,– 2.900,– 18.990,– 1.300,–

01.03. – 30.04.2020 26.990,– 2.800,– 2.600,– 21.990,– 990,– 27.990,– 3.200,– 3.000,– 21.990,– 0,– 36.990,– 6.200,– 5.800,– 22.990,– 1.300,–

01.05. – 30.06.2020 30.990,– 4.000,– 3.800,– 21.990,– 990,– 31.990,– 4.300,– 4.100,– 21.990,– 0,– 36.990,– 6.200,– 5.800,– 22.990,– 1.300,–

01.07. – 28.08.2020 31.990,– 2.900,– 2.800,– 25.990,– 990,– 32.990,– 3.300,– 3.100,– 25.990,– 0,– 35.990,– 4.400,– 4.200,– 26.990,– 1.300,–

29.08. – 31.10.2020 31.990,– 4.400,– 4.000,– 21.990,– 990,– 32.990,– 4.700,– 4.500,– 21.990,– 0,– 37.990,– 6.600,– 6.200,– 22.990,– 1.300,–

01.11. – 10.12.2020 27.990,– 3.100,– 2.900,– 18.990,– 990,– 30.990,– 3.400,– 3.300,– 18.990,– 0,– 37.990,– 6.500,– 6.100,– 18.990,– 1.300,–

EXO 542 –  cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/jpříplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: BEST WESTERN MARDI GRAS *** 
standard room bez stravy

PARIS HOTEL & CASINO ****
standard room bez stravy

CAESER'S PALACE ****
standard room bez stravy

USA|Las Vegas – individuálně 9 dní (7 noci) str. 149

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě a pro optimální letecké spojení. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 – 11 let 
při ubytování se dvěma dospělými osobami v jednom pokoji, který je zpravidla vybaven dvěma postelemi, přistýlka je vzácností. Ceny za ubytování se mohou měnit ve dnech státních svátků a konání významných 
kulturních a sportovních akcí. * V uvedených hotelech v New Yorku mohou být ubytovány max 3 osoby na pokoji, výjimečně i 4 os. Tento zájezd je možné prodloužit o libovolný počet pobytových dní v New Yorku, 
případně zkombinovat s pobytem na Floridě či kdekoli jinde v USA. Cena zahrnuje letištní taxy, nezahrnuje elektronickou vstupní registraci ESTA (příp. vízum) do USA, jiné služby.

04.01. – 30.04.2020 33.990,– 900,– 800,– 27.990,– 0,– 50.990,– 3.400,– 3.200,– 36.990,– 1.100,– 57.990,– 4.400,– 4.000,– 36.990,– 1.100,–

01.05. – 22.06.2020 33.990,– 900,– 800,– 27.990,– 0,– 44.990,– 2.500,– 2.300,– 36.990,– 1.100,– 53.990,– 3.700,– 3.400,– 36.990,– 1.100,–

23.06. – 04.09.2020 39.300,– 900,– 800,– 35.990,– 0,– 49.990,– 2.200,– 2.000,– 43.990,– 1.100,– 58.990,– 3.400,– 3.100,– 43.990,– 1.100,–

05.09. – 15.10.2020 32.990,– 900,– 800,– 26.990,– 0,– 48.990,– 3.200,– 2.900,– 34.990,– 1.100,– 51.990,– 4.100,– 3.800,– 34.990,– 1.100,–

16.10. – 10.12.2020 32.990,– 900,– 800,– 26.990,– 0,– 42.990,– 2.300,– 2.100,– 34.990,– 1.100,– 51.990,– 3.700,– 3.400,– 34.990,– 1.100,–



381

Asistence českého delegáta po celý rok. Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě s Austrian Airlines. Příplatky za nadstandardní ubytování na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve 
věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.

MALEDIVY – individuálně  9 dní (7 nocí)  str. 158

EXO 270 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za jednolůžkový pokoj za 7 nocí/cena dítě 7 nocí

TERMÍNY: Počet
nocí

KUREDU ISLAND RESORT ***+
Garden Bungalow s plnou penzí

KUREDU ISLAND RESORT ****
Beach Villa s polopenzí

KUREDU ISLAND RESORT ****
Sangu Water Villa s plnou penzí

ADAARAN HUDHURANFUSHI RESORT 
***+ Garden Villa All Inclusive 

25.01. - 03.02.2020 7 64.490,- 22.500,- 39.990,- 79.990,- 33.600,- 39.990,- 98.990,- 46.900,- nelze 72.490,- 33.950,- 33.490,-

01.02. - 10.02.2020 7 64.490,- 22.500,- 39.990,- 79.990,- 33.600,- 39.990,- 98.990,- 46.900,- nelze 72.490,- 33.950,- 33.490,-

08.02. - 17.02.2020 7 64.490,- 22.500,- 39.990,- 79.990,- 33.600,- 39.990,- 98.990,- 46.900,- nelze 72.490,- 33.950,- 33.490,-

15.02. - 24.02.2020 7 67.490,- 22.500,- 42.490,- 82.990,- 33.600,- 42.490,- 99.990,- 46.900,- nelze 75.490,- 33.950,- 35.990,-

22.02. - 02.03.2020 7 64.490,- 22.500,- 39.990,- 79.990,- 33.600,- 39.990,- 98.990,- 46.900,- nelze 72.490,- 33.950,- 33.490,-

29.02. - 09.03.2020 7 64.490,- 22.500,- 39.990,- 79.990,- 33.600,- 39.990,- 98.990,- 46.900,- nelze 72.490,- 33.950,- 33.490,-
Příplatek za All inclusive dospělý / dítě do 12 let 11.900,- / 5.950.- 11.900,- / 5.950.- 11.900,- / nelze již v ceně

TERMÍNY: Počet
nocí

KURAMATHI ISLAND RESORT ***+
Beach Villa s plnou penzí

KURAMATHI ISLAND RESORT ****
Water Villa s plnou penzí

ADAARAN MEEDHUPPARU ****
Beach Villa All Inclusive

ADAARAN MEEDHUPPARU ****+
Water Villa All Inclusive

25.01. - 03.02.2020 7 77.490,- 40.600,- 48.990,- 109.990,- 73.500,- 65.490,- 78.990,- 33.800,- 36.990,- 129.990,- 87.500,- nelze

01.02. - 10.02.2020 7 77.490,- 40.600,- 48.990,- 109.990,- 73.500,- 65.490,- 78.990,- 33.800,- 36.990,- 129.990,- 87.500,- nelze

08.02. - 17.02.2020 7 77.490,- 40.600,- 48.990,- 109.990,- 73.500,- 65.490,- 78.990,- 33.800,- 36.990,- 129.990,- 87.500,- nelze

15.02. - 24.02.2020 7 79.990,- 40.600,- 51.490,- 112.990,- 73.500,- 67.990,- 81.990,- 33.800,- 39.490,- 132.990,- 87.500,- nelze

22.02. - 02.03.2020 7 77.490,- 40.600,- 48.990,- 109.990,- 73.500,- 65.490,- 78.990,- 33.800,- 36.990,- 129.990,- 87.500,- nelze

29.02. - 09.03.2020 7 77.490,- 40.600,- 48.990,- 109.990,- 73.500,- 65.490,- 78.990,- 33.800,- 36.990,- 129.990,- 87.500,- nelze
Příplatek za All inclusive dospělý / dítě do 12 let 10.850,- / 5.425.- 10.850,- / 5.425.- již v ceně již v ceně

TERMÍNY: Počet
nocí

SUN ISLAND RESORT ****
Superior Beach  Bungalow s polopenzí

SUN ISLAND RESORT ****+
Water Villa s polopenzí

HOLIDAY ISLAND RESORT ****
Superior Beach  Bungalow s olopenzí

ROYAL ISLAND RESORT *****
Beach Villa s polopenzí

25.01. - 03.02.2020 7 58.990,- 28.000,- 32.990,- 71.990,- 41.300,- 39.990,- 56.990,- 26.200,- 31.490,- 64.990,- 33.950,- 34.490,-

01.02. - 10.02.2020 7 58.990,- 28.000,- 32.990,- 71.990,- 41.300,- 39.990,- 56.990,- 26.200,- 31.490,- 64.990,- 33.950,- 34.490,-

08.02. - 17.02.2020 7 58.990,- 28.000,- 32.990,- 71.990,- 41.300,- 39.990,- 56.990,- 26.200,- 31.490,- 64.990,- 33.950,- 34.490,-

15.02. - 24.02.2020 7 61.990,- 28.000,- 35.490,- 74.990,- 41.300,- 42.490,- 59.990,- 26.200,- 33.990,- 67.990,- 33.950,- 36.990,-

22.02. - 02.03.2020 7 58.990,- 28.000,- 32.990,- 71.990,- 41.300,- 39.990,- 56.990,- 26.200,- 31.490,- 64.990,- 33.950,- 34.490,-

29.02. - 09.03.2020 7 58.990,- 28.000,- 32.990,- 71.990,- 41.300,- 39.990,- 56.990,- 26.200,- 31.490,- 64.990,- 33.950,- 34.490,-
Příplatek za All inclusive dospělý / dítě do 12 let 13.500,- / 6.750.- 13.500,- / 6.750.- 13.500,- / 6.750.- 14.000,- / 7.000.- 

TERMÍNY: Počet
nocí

PARADISE ISLAND RESORT ****+
Superior Beach  Bungalow s polopenzí

PARADISE ISLAND RESORT ****+
Water Villa se snídaní

KOMANDOO ISLAND RESORT ****
Beach  Villa s plnou penzí

VELASSARU MALDIVES ****+
Deluxe Bungalow se snídaní

25.01. - 03.02.2020 7 59.490,- 32.900,- 33.490,- 77.990,- 53.000,- nelze 91.490,- 41.300,- nelze 71.490,- 40.000,- 34.990,-

01.02. - 10.02.2020 7 59.490,- 32.900,- 33.490,- 77.990,- 53.000,- nelze 91.490,- 41.300,- nelze 71.490,- 40.000,- 34.990,-

08.02. - 17.02.2020 7 59.490,- 32.900,- 33.490,- 77.990,- 53.000,- nelze 91.490,- 41.300,- nelze 71.490,- 40.000,- 34.990,-

15.02. - 24.02.2020 7 62.490,- 32.900,- 35.990,- 81.490,- 53.000,- nelze 94.490,- 41.300,- nelze 74.490,- 40.000,- 37.490,-

22.02. - 02.03.2020 7 59.490,- 32.900,- 33.490,- 77.990,- 53.000,- nelze 91.490,- 41.300,- nelze 71.490,- 40.000,- 34.990,-

29.02. - 09.03.2020 7 59.490,- 32.900,- 33.490,- 77.990,- 53.000,- nelze 91.490,- 41.300,- nelze 71.490,- 40.000,- 34.990,-
Příplatek za All inclusive dospělý / dítě do 12 let 13.500,- / 6.750.- 24.500,- / nelze 21.700,- / nelze 38.500,- / 19.250.- 

TERMÍNY: Počet
nocí

VELASSARU MALDIVES ****+
Water Villa se snídaní

TAJ VIVANTA CORAL REEF *****
Standard Beach Villa se snídaní

TAJ VIVANTA CORAL REEF *****
Water Villa All Inclusive

LILY BEACH RESORT *****
Beach Villa All Inclusive - Platinum

25.01. - 03.02.2020 7 121.490,- 91.000,- 34.990,- 72.490,- 37.000,- nelze 103.990,- 67.900,- 43.990,- 133.990,- 50.400,- 64.490,-

01.02. - 10.02.2020 7 121.490,- 91.000,- 34.990,- 72.490,- 37.000,- nelze 123.990,- 75.000,- 43.990,- 133.990,- 50.400,- 64.490,-

08.02. - 17.02.2020 7 121.490,- 91.000,- 34.990,- 72.490,- 37.000,- nelze 123.990,- 75.000,- 43.990,- 133.990,- 50.400,- 64.490,-

15.02. - 24.02.2020 7 124.490,- 91.000,- 37.490,- 75.490,- 37.000,- nelze 126.990,- 75.000,- 46.490,- 136.990,- 50.400,- 66.990,-

22.02. - 02.03.2020 7 121.490,- 91.000,- 34.990,- 72.490,- 37.000,- nelze 123.990,- 75.000,- 43.990,- 133.990,- 50.400,- 64.490,-

29.02. - 09.03.2020 7 121.490,- 91.000,- 34.990,- 72.490,- 37.000,- nelze 123.990,- 75.000,- 43.990,- 133.990,- 50.400,- 64.490,-
Příplatek za All inclusive dospělý / dítě do 12 let 38.500,- / 19.250.- 30.000,- / nelze 30.000,- / 15.000.- již v ceně

TERMÍNY: Počet
nocí

LILY BEACH RESORT *****
Lagoon Villa All Inclusive - Platinum

LILY BEACH RESORT *****
Deluxe Water Villa All Inclusive - Platinum

DIAMONDS ATHURUGA ****+
Beach Bungalow All Inclusive

DIAMONDS THUDUFUSHI *****
Beach Bungalow All Inclusive

25.01. - 03.02.2020 7 157.490,- 73.500,- 64.490,- 199.990,- 118.300,- 64.490,- 119.990,- 44.500,- 59.990,- 119.990,- 44.500,- 59.990,-

01.02. - 10.02.2020 7 157.490,- 73.500,- 64.490,- 199.990,- 118.300,- 64.490,- 119.990,- 44.500,- 59.990,- 119.990,- 44.500,- 59.990,-

08.02. - 17.02.2020 7 157.490,- 73.500,- 64.490,- 199.990,- 118.300,- 64.490,- 119.990,- 44.500,- 59.990,- 119.990,- 44.500,- 59.990,-

15.02. - 24.02.2020 7 159.990,- 73.500,- 66.990,- 199.990,- 118.300,- 66.990,- 122.990,- 44.500,- 62.490,- 122.990,- 44.500,- 62.490,-

22.02. - 02.03.2020 7 157.490,- 73.500,- 64.490,- 199.990,- 118.300,- 64.490,- 119.990,- 44.500,- 59.990,- 119.990,- 44.500,- 59.990,-

29.02. - 09.03.2020 7 157.490,- 73.500,- 64.490,- 199.990,- 118.300,- 64.490,- 119.990,- 44.500,- 59.990,- 119.990,- 44.500,- 59.990,-
Příplatek za All inclusive dospělý / dítě do 12 let již v ceně již v ceně již v ceně již v ceně

TERMÍNY: Počet
nocí

ANANTARA DHIGU *****
Sunrise Beach Villa se snídaní

ANANTARA DHIGU *****
Sunset Pool Villa se snídaní

ANANTARA KIHAVAH VILLAS ******
Beach Pool Villa s polopenzí

ANANTARA KIHAVAH VILLAS ******
Ower Water Pool Villa s polopenzí

25.01. - 03.02.2020 7 95.990,- 68.000,- 23.990,- 122.990,- 95.000,- 23.990,- 177.990,- 135.000,- 31.490,- 219.990,- 177.500,- 31.490,-

01.02. - 10.02.2020 7 95.990,- 68.000,- 23.990,- 122.990,- 95.000,- 23.990,- 177.990,- 135.000,- 31.490,- 219.990,- 177.500,- 31.490,-

08.02. - 17.02.2020 7 95.990,- 68.000,- 23.990,- 122.990,- 95.000,- 23.990,- 177.990,- 135.000,- 31.490,- 219.990,- 177.500,- 31.490,-

15.02. - 24.02.2020 7 98.990,- 68.000,- 26.490,- 125.990,- 95.000,- 26.490,- 179.990,- 135.000,- 33.990,- 222.990,- 177.500,- 33.990,-

22.02. - 02.03.2020 7 95.990,- 68.000,- 23.990,- 122.990,- 95.000,- 23.990,- 177.990,- 135.000,- 31.490,- 219.990,- 177.500,- 31.490,-

29.02. - 09.03.2020 7 95.990,- 68.000,- 23.990,- 122.990,- 95.000,- 23.990,- 177.990,- 135.000,- 31.490,- 219.990,- 177.500,- 31.490,-
Příplatek za All inclusive dospělý / dítě do 12 let nelze nelze nelze nelze

TERMÍNY: Počet
nocí

NIYAMA *****
Beach Studio se snídaní

BAROS MALDIVES *****
Deluxe Villa se snídaní

BAROS MALDIVES *****
Water Villa se snídaní

CONRAD MALDIVES RANGALI ******
Beach Villa se snídaní

25.01. - 03.02.2020 7 169.990,- 136.500,- 26.990,- 108.490,- 80.000,- 47.490,- 151.990,- 123.000,- 47.990,- 149.990,- 112.000,- 43.490,-

01.02. - 10.02.2020 7 169.990,- 136.500,- 26.990,- 108.490,- 80.000,- 47.490,- 151.990,- 123.000,- 47.990,- 149.990,- 112.000,- 43.490,-

08.02. - 17.02.2020 7 169.990,- 136.500,- 26.990,- 108.490,- 80.000,- 47.490,- 151.990,- 123.000,- 47.990,- 149.990,- 112.000,- 43.490,-

15.02. - 24.02.2020 7 172.990,- 136.500,- 29.490,- 109.990,- 80.000,- 49.990,- 154.990,- 123.000,- 49.990,- 152.990,- 112.000,- 45.990,-

22.02. - 02.03.2020 7 169.990,- 136.500,- 26.990,- 108.490,- 80.000,- 47.490,- 151.990,- 123.000,- 47.990,- 149.990,- 112.000,- 43.490,-

29.02. - 09.03.2020 7 169.990,- 136.500,- 26.990,- 108.490,- 80.000,- 47.490,- 151.990,- 123.000,- 47.990,- 149.990,- 112.000,- 43.490,-
Příplatek za All inclusive dospělý / dítě do 12 let nelze nelze nelze nelze
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EXO 270 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: KUREDU ISLAND RESORT ***+
Garden Bungalow s All Inclusive

KUREDU ISLAND RESORT ****
Beach Villa s plnou penzí

KUREDU ISLAND RESORT ****
Sangu Water Villa s plnou penzí

01.10. - 20.12. 2019 76.490,- 5500,- 3900,- 59.490,- 2800,- 83.990,- 6700,- 4650,- 58990,- 3300,- 103.990,- 9500,- 6700,- nelze nelze

21.12. - 10.01. 2020 114.990,- 7700,- 5400,- 79.990,- 3900,- 119.990,- 8800,- 6200,- 82.490,- 4400,- 142.990,- 11700,- 8200,- nelze nelze

11.01. - 30.04. 2020 85.490,- 6800,- 4800,- 59.490,- 3400,- 92.990,- 7900,- 5500,- 63490,- 4000,- 112.990,- 10800,- 7500,- nelze nelze

01.05. - 30.06. 2020 76.490,- 5500,- 3900,- 54.990,- 2800,- 83.990,- 6700,- 4650,- 58990,- 3300,- 103.990,- 9500,- 6700,- nelze nelze

01.07. - 15.09. 2020 85.490,- 6800,- 4800,- 59.490,- 3400,- 92.990,- 7900,- 5500,- 63490,- 4000,- 112.990,- 10800,- 7500,- nelze nelze

16.09. - 31.10. 2020 76.490,- 5500,- 3900,- 54.990,- 2800,- 83.990,- 6700,- 4650,- 58990,- 3300,- 103.990,- 9500,- 6700,- nelze nelze

Přípl. za All Incl. dosp./dítě již v ceně 1.250,- / 625.- 1.250,- / nelze

OBDOBÍ: ADAARAN HUDHURANFUSHI RESORT ***+ 
Garden Villa All Inclusive 

KURAMATHI ISLAND RESORT ***+
Beach Villa s plnou penzí

KURAMATHI ISLAND RESORT ****
Water Villa s plnou penzí

01.10. - 20.12. 2019 69.490,- 5550,- 3300,- 45.490,- 2750,- 85.990,- 7100,- 6150,- 55490,- 3650,- 123.490,- 12400,- 11500,- 74490,- 6300,-

21.12. - 10.01. 2020 108.990,- 7600,- 4500,- 67.990,- 3750,- 125.990,- 9400,- 8400,- 79.990,- 4800,- 163.990,- 15000,- 14000,- 99990,- 7600,-

11.01. - 30.04. 2020 79.990,- 7000,- 7250,- 49.990,- 3550,- 89.990,- 7650,- 6700,- 57490,- 4000,- 127.990,- 13000,- 12100,- 76490,- 6650,-

01.05. - 30.06. 2020 65.490,- 4950,- 3000,- 42.490,- 2450,- 69.990,- 4800,- 3850,- 46990,- 2500,- 106.990,- 10000,- 9100,- 65490,- 5100,-

01.07. - 15.09. 2020 77.990,- 6800,- 4100,- 48.990,- 3400,- 75.990,- 5650,- 4700,- 49990,- 3000,- 112.990,- 10900,- 10000,- 68490,- 5600,-

16.09. - 31.10. 2020 67.490,- 5200,- 3200,- 43.490,- 2600,- 75.990,- 5650,- 4700,- 49990,- 3000,- 112.990,- 10900,- 10000,- 68490,- 5600,-

Přípl. za All Incl. dosp./dítě již v ceně 1.650,- / 825.- 1.650,- / 825.- 

OBDOBÍ: ADAARAN MEEDHUPPARU ****
Beach Villa All Inclusive

ADAARAN MEEDHUPPARU ****+
Water Villa All Inclusive

SUN ISLAND RESORT ****
Superior Beach  Bungalow s polopenzí

01.10. - 20.12. 2019 78.490,- 5700,- 3450,- 49990,- 2850,- 139.990,- 14700,- 13000,- 81.490,- 7350,- 53.990,- 2900,- 2700,- 38990,- 1650,-

21.12. - 10.01. 2020 109.990,- 6700,- 4000,- 68.990,- 3500,- 199.990,- 18800,- 17000,- 113.990,- 9400,- 99.990,- 6700,- 6500,- 52.990,- 1650,-

11.01. - 30.04. 2020 81.490,- 6100,- 3650,- 51.490,- 3000,- 156.990,- 16900,- 15200,- 89.990,- 8500,- 64.990,- 4500,- 4300,- 38.990,- 1650,-

01.05. - 30.06. 2020 69.490,- 4450,- 2650,- 44990,- 2250,- 131.490,- 13200,- 11500,- 75.490,- 6600,- 48.990,- 2300,- 2000,- 38990,- 1650,-

01.07. - 15.09. 2020 74.490,- 5100,- 3000,- 47490,- 2550,- 143.490,- 15000,- 13300,- 81.990,- 7500,- 52.990,- 2800,- 2500,- 38990,- 1650,-

16.09. - 31.10. 2020 69.990,- 4600,- 2750,- 45490,- 2300,- 136.490,- 14000,- 12300,- 78.490,- 7000,- 51.490,- 2500,- 2300,- 38990,- 1650,-

Přípl. za All Incl. dosp./dítě již v ceně již v ceně 2.250,- / 1.125.- 

OBDOBÍ: SUN ISLAND RESORT ****+
Water Villa s polopenzí

HOLIDAY ISLAND RESORT ****
Superior Beach  Bungalow s polopenzí

ROYAL ISLAND RESORT *****
Beach Villa s polopenzí

01.10. - 20.12. 2019 72.490,- 5550,- 5300,- 48490,- 3000,- 51.990,- 2650,- 2400,- 36490,- 1300,- 62.490,- 4250,- 3400,- 39990,- 1900,-

21.12. - 10.01. 2020 119.990,- 9600,- 9400,- 63.990,- 3000,- 97.990,- 6400,- 6150,- 49.990,- 1300,- 114.990,- 8200,- 8000,- 54.990,- 1900,-

11.01. - 30.04. 2020 79.990,- 6700,- 6500,- 48.490,- 3000,- 62.990,- 4250,- 4000,- 36490,- 1300,- 71.990,- 5450,- 5300,- 39.990,- 1900,-

01.05. - 30.06. 2020 59.990,- 3850,- 3600,- 48490,- 3000,- 46.990,- 1900,- 1650,- 36490,- 1300,- 52.990,- 2750,- 2500,- 39990,- 1900,-

01.07. - 15.09. 2020 65.490,- 4550,- 4350,- 48490,- 3000,- 49.990,- 2400,- 2150,- 36490,- 1300,- 59.490,- 3700,- 3500,- 39990,- 1900,-

16.09. - 31.10. 2020 65.490,- 4550,- 4350,- 48490,- 3000,- 48.990,- 2250,- 2000,- 36490,- 1300,- 56.990,- 3300,- 3100,- 39990,- 1900,-

Přípl. za All Incl. dosp./dítě 2.250,- / 1.125.- 2.250,- / 1.125.- 2.350,- / 1.175.- 

OBDOBÍ: PARADISE ISLAND RESORT ****+
Superior Beach  Bungalow s polopenzí

PARADISE ISLAND RESORT ****+
Water Villa se snídaní

KOMANDOO ISLAND RESORT ****
Beach  Villa s plnou penzí

01.10. - 20.12. 2019 55.490,- 3850,- 3600,- 39.990,- 2100,- 79.990,- 7300,- 7300,- nelze nelze 96.990,- 8500,- 5900,- nelze nelze

21.12. - 10.01. 2020 106.990,- 7750,- 7500,- 53.990,- 2100,- 147.990,- 13900,- 13900,- nelze nelze 134.990,- 10600,- 7400,- nelze nelze

11.01. - 30.04. 2020 66.490,- 5350,- 5150,- 39.990,- 2100,- 88.490,- 8500,- 8500,- nelze nelze 105.990,- 9700,- 6800,- nelze nelze

01.05. - 30.06. 2020 49.990,- 3100,- 2900,- 39.990,- 2100,- 81.990,- 7600,- 7600,- nelze nelze 96.990,- 8500,- 5900,- nelze nelze

01.07. - 15.09. 2020 57.990,- 4200,- 4000,- 39.990,- 2100,- 79.490,- 7200,- 7200,- nelze nelze 105.990,- 9700,- 6800,- nelze nelze

16.09. - 31.10. 2020 51.990,- 3350,- 3150,- 39.990,- 2100,- 79.490,- 7200,- 7200,- nelze nelze 96.990,- 8500,- 5900,- nelze nelze

Přípl. za All Incl. dosp./dítě 2.250,- / 1.125.- 4.150,- / nelze 3.100,- / nelze

OBDOBÍ: VELASSARU MALDIVES ****+
Deluxe Bungalow se snídaní

VELASSARU MALDIVES ****+
Water Villa se snídaní

TAJ VIVANTA CORAL REEF *****
Charm Beach Villa All Inclusive

01.10. - 20.12. 2019 77.490,- 6800,- 6000,- 38990,- 1900,- 137.990,- 15500,- 14600,- 38990,- 1900,- 135.990,- 15000,- 9500,- 84990,- 8000,-

21.12. - 10.01. 2020 134.990,- 10900,- 10000,- 66.990,- 3600,- 194.990,- 19500,- 18700,- 66.990,- 3600,- 199.990,- 20500,- 15000,- 104990,- 8000,-

11.01. - 30.04. 2020 87.990,- 8300,- 7400,- 38.990,- 1900,- 148.490,- 16900,- 16000,- 38.990,- 1900,- 141.990,- 16000,- 10500,- 84990,- 8000,-

01.05. - 30.06. 2020 63.490,- 4800,- 4000,- 38990,- 1900,- 112.990,- 11900,- 11000,- 38990,- 1900,- 123.990,- 13500,- 7900,- 84990,- 8000,-

01.07. - 15.09. 2020 73.990,- 6300,- 5500,- 38990,- 1900,- 122.990,- 13300,- 12500,- 38990,- 1900,- 123.990,- 13500,- 7900,- 84990,- 8000,-

16.09. - 31.10. 2020 66.490,- 5200,- 4400,- 38990,- 1900,- 115.490,- 12200,- 11400,- 38990,- 1900,- 123.990,- 13500,- 7900,- 84990,- 8000,-

Přípl. za All Incl. dosp./dítě nelze nelze již v ceně

OBDOBÍ: TAJ VIVANTA CORAL REEF *****
Water Villa All Inclusive

LILY BEACH RESORT *****
Beach Villa All Inclusive - Platinum

LILY BEACH RESORT *****
Lagoon Villa All Inclusive - Platinum

01.10. - 20.12. 2019 171.990,- 20000,- 14800,- 59.990,- 4500,- 137.490,- 14000,- 5400,- 79.990,- 6900,- 153.490,- 16300,- 7700,- 79.990,- 6900,-

21.12. - 10.01. 2020 239.990,- 25500,- 20000,- 79.990,- 4500,- 213.990,- 20500,- 12000,- 98.990,- 6900,- 244.990,- 24700,- 16200,- 98.990,- 6900,-

11.01. - 30.04. 2020 177.990,- 21000,- 15700,- 59.990,- 4500,- 156.990,- 16800,- 8200,- 79.990,- 6900,- 186.490,- 21000,- 12400,- 79.990,- 6900,-

01.05. - 30.06. 2020 159.990,- 18500,- 13000,- 59.990,- 4500,- 127.490,- 12500,- 4000,- 79.990,- 6900,- 144.990,- 15000,- 6500,- 79.990,- 6900,-

01.07. - 15.09. 2020 159.990,- 18500,- 13000,- 59.990,- 4500,- 131.990,- 13200,- 4600,- 79.990,- 6900,- 147.990,- 15500,- 7000,- 79.990,- 6900,-

16.09. - 31.10. 2020 159.990,- 18500,- 13000,- 59.990,- 4500,- 133.990,- 13500,- 4900,- 79.990,- 6900,- 151.490,- 16000,- 7400,- 79.990,- 6900,-

Přípl. za All Incl. dosp./dítě již v ceně již v ceně již v ceně

OBDOBÍ: LILY BEACH RESORT *****
Deluxe Water Villa All Inclusive - Platinum

DIAMONDS ATHURUGA ****+
Beach Bungalow All Inclusive

DIAMONDS THUDUFUSHI *****
Beach Bungalow All Inclusive

01.10. - 20.12. 2019 193.490,- 22000,- 13400,- 79.990,- 6900,- 134.990,- 13500,- 6800,- 65990,- 5300,- 134.990,- 13500,- 6800,- 65990,- 5300,-

21.12. - 10.01. 2020 299.990,- 32800,- 24300,- 98.990,- 6900,- 299.990,- 32500,- 16000,- 137.990,- 13500,- 299.990,- 32500,- 16000,- 137.990,- 13500,-

11.01. - 30.04. 2020 244.990,- 29300,- 20800,- 79.990,- 6900,- 183.990,- 20800,- 10500,- 87.990,- 8500,- 183.990,- 20800,- 10500,- 87.990,- 8500,-

01.05. - 30.06. 2020 184.990,- 20700,- 12200,- 79.990,- 6900,- 118.990,- 11500,- 5700,- 62990,- 4800,- 118.990,- 11500,- 5700,- 62990,- 4800,-

01.07. - 15.09. 2020 187.490,- 21000,- 12500,- 79.990,- 6900,- 142.990,- 13500,- 6800,- 73990,- 5600,- 142.990,- 13500,- 6800,- 73990,- 5600,-

16.09. - 31.10. 2020 196.490,- 22400,- 13900,- 79.990,- 6900,- 134.990,- 13500,- 6800,- 65990,- 5300,- 134.990,- 13500,- 6800,- 65990,- 5300,-

Přípl. za All Incl. dosp./dítě již v ceně již v ceně již v ceně

MALEDIVY – individuálně 10 dní (7 nocí)  str. 158

Asistence českého delegáta po celý rok. Slavnostní večeře 24.12. a 31.12.2019 jsou započítány. Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě s leteckou společností Emirates. Příplatky za nadstan-
dardní ubytování zpracujeme na vyžádání.  Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Ceny zahrnuji letištní a palivové taxy.
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EXO 255 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: RESIDENCE PANORAMA CLUB 
snídaně

RESIDENCE LAND´S END
snídaně

KOGGALA VILLAGE HOTEL **+

polopenze
01.10. - 20.12. 2019 34.490,- 1200,- 850,- 22.490,- 500,- 39.490,- 1.350,- 1.350,- 25.490,- 450,- 36.490,- 1.200,- 900,- 25.490,- 600,-
21.12. - 10.01. 2020 49.990,- 1500,- 1200,- 22.490,- 500,- 44.990,- 1.400,- 1.400,- 29.990,- 450,- 54.990,- 2.000,- 1.400,- 34.990,- 1.000,-
11.01. - 30.04. 2020 35.990,- 1400,- 1000,- 22.490,- 500,- 39.490,- 1.350,- 1.350,- 25.490,- 450,- 38.990,- 1.550,- 1.100,- 25.990,- 800,-
01.05. - 30.06. 2020 34.490,- 1200,- 850,- 22.490,- 500,- 39.490,- 1.350,- 1.350,- 25.490,- 450,- 38.990,- 1.550,- 1.100,- 25.990,- 800,-
01.07. - 15.09. 2020 34.490,- 1200,- 850,- 22.490,- 500,- 42.990,- 1.350,- 1.350,- 27.990,- 450,- 47.490,- 1.450,- 950,- 32.490,- 800,-
16.09. - 31.10. 2020 34.490,- 1200,- 850,- 22.490,- 500,- 39.490,- 1.350,- 1.350,- 25.490,- 450,- 38.990,- 1.550,- 1.100,- 25.990,- 800,-

OBDOBÍ: KOGGALA BEACH HOTEL ***
polopenze

UNAWATUNA BEACH RESORT ***
snídaně

CLUB PALM BAY ***+

All Inclusive
01.10. - 20.12. 2019 37.990,- 1.350,- 950,- 24.990,- 700,- 34.990,- 1250,- 1250,- 23990,- 700,- 37.990,- 1900,- 1500,- 23990,- 850,-
21.12. - 10.01. 2020 56.990,- 2.300,- 1.600,- 37.990,- 1.150,- 57.990,- 2600,- 2600,- 33.990,- 700,- 73.990,- 4900,- 3900,- 42.990,- 1950,-
11.01. - 30.04. 2020 41.490,- 1.850,- 1.300,- 26.990,- 950,- 42.990,- 2400,- 2400,- 23990,- 700,- 41.490,- 2500,- 2000,- 25.990,- 1200,-
01.05. - 30.06. 2020 37.990,- 1.350,- 950,- 24.990,- 700,- 34.990,- 1250,- 1250,- 23990,- 700,- 37.490,- 1850,- 1500,- 23990,- 850,-
01.07. - 15.09. 2020 49.990,- 1.850,- 1.300,- 33.490,- 950,- 36.990,- 1600,- 1600,- 23990,- 700,- 41.990,- 2450,- 1950,- 25990,- 1200,-
16.09. - 31.10. 2020 37.990,- 1.350,- 950,- 24.990,- 700,- 34.990,- 1250,- 1250,- 23990,- 700,- 37.490,- 1850,- 1500,- 23990,- 850,-

OBDOBÍ: THE BLUE WATER ****+

snídaně
INDURUWA BEACH RESORT ***

polopenze
 MERMAID HOTEL & CLUB ***

All Inclusive
01.10. - 20.12. 2019 39.990,- 2300,- 1800,- 23.490,- 850,- 39.990,- 1.700,- 1.200,- 27.490,- 1.100,- 41.990,- 2.250,- 1.150,- 26.990,- 1.150,-
21.12. - 10.01. 2020 72.990,- 4700,- 3200,- 34.990,- 850,- 55.990,- 2.300,- 1.400,- 37.990,- 1.100,- 61.990,- 3.200,- 1.850,- 39.990,- 1.500,-
11.01. - 30.04. 2020 44.990,- 3000,- 2500,- 23.490,- 850,- 39.990,- 1.700,- 1.200,- 27.490,- 1.100,- 43.990,- 2.500,- 1.300,- 27.990,- 1.250,-
01.05. - 30.06. 2020 39.990,- 2300,- 1800,- 23.490,- 850,- 39.990,- 1.700,- 1.200,- 27.490,- 1.100,- 39.990,- 1.950,- 1.000,- 26.490,- 1.000,-
01.07. - 15.09. 2020 43.490,- 2850,- 2350,- 23.490,- 850,- 46.990,- 1.700,- 1.200,- 33.990,- 1.100,- 48.990,- 1.950,- 1.000,- 32.990,- 1.000,-
16.09. - 31.10. 2020 39.990,- 2300,- 1800,- 23.490,- 850,- 39.990,- 1.700,- 1.200,- 27.490,- 1.100,- 39.490,- 1.850,- 950,- 25.990,- 950,-

SRÍ LANKA|individuální 10 dní (7 nocí) str. 173

OBDOBÍ: BENTOTA BEACH HOTEL ****
snídaně

ROYAL PALMS BEACH *****
snídaně

01.10. - 20.12. 2019 35.990,- 1700,- 1300,- 23490,- 850,- 41.490,- 2500,- 1400,- 24490,- 1000,-
21.12. - 10.01. 2019 67.990,- 4000,- 3200,- 39.990,- 1900,- 67.990,- 3900,- 2200,- 39990,- 1700,-
11.01. - 30.04. 2019 41.990,- 2500,- 2000,- 26490,- 1250,- 45.990,- 3100,- 1750,- 26990,- 1300,-
01.05. - 30.06. 2019 36.490,- 1750,- 1350,- 23490,- 850,- 38.490,- 2000,- 1250,- 23490,- 850,-
01.07. - 15.09. 2019 39.990,- 2250,- 1650,- 24990,- 1000,- 45.990,- 3100,- 1750,- 26990,- 1300,-
16.09. - 31.10. 2019 36.490,- 1750,- 1350,- 23490,- 850,- 38.490,- 2000,- 1250,- 23490,- 850,-

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě s leteckou společností Emirates. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Slavnostní večeře 24.12. a 31.12.2019 jsou 
započítány. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.    

EXO 261
CENA V OBDOBI 01.09.2019 - 31.10.2019 cena za osobu/ příplatek za jednolůžkový pokoj

Cena při 2 osobách 12.990,- 3.690,-
Cena při 3 osobách a více 11.490,- 3.690,-

SRÍ LANKA|Okruh srdcem Srí Lanky – s místním průvodcem 3 dny (2 noci) str. 173

Tento výlet je možné přiřadit k pobytu na Srí Lance. Minimální počet účastníků nutný pro realizaci výletu jsou 2 osoby. Na vyžádání možný český průvodce za příplatek.

EXO 345 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: SANTANA BEACH RESORT ***
snídaně

KEYS RESORT – RONIL ***
snídaně

WHISPERING PALMS ****
All Inclusive

01.10. – 20.12.2019 33.990,- 800,- 800,- 24.990,- 450,- 33.990,- 800,- 800,- 24.990,- 450,- 38.990,- 1.700,- 900,- 25.990,- 900,-

21.12. – 10.01.2020 54.990,- 2.100,- 2.100,- 36.990,- 1.100,- 54.990,- 2.100,- 2.100,- 36.990,- 1.100,- 54.990,- 2.400,- 1.200,- 38.990,- 1.400,-

11.01. – 28.02.2020 35.990,- 1.100,- 1.100,- 24.990,- 550,- 35.990,- 1.100,- 1.100,- 24.990,- 550,- 38.990,- 1.750,- 900,- 25.990,- 950,-

01.03. – 30.04.2020 37.990,- 1.500,- 1.500,- 26.990,- 850,- 37.990,- 1.500,- 1.500,- 26.990,- 850,- 36.990,- 1.500,- 750,- 24.990,- 750,-

OBDOBÍ: THE ZURI WHITE SANDS ****+

snídaně
GRAND HYATT GOA *****

snídaně
THE LEELA *****

snídaně

01.10. – 20.12.2020 41.490,- 2.150,- 1.900,- 26.990,- 1.100,- 44.990,- 2.700,- 2.700,- 28.990,- 1.400,- 58.990,- 4.700,- 4.700,- 38.490,- 2.750,-

21.12. – 10.01.2020 73.990,- 4.600,- 4.300,- 44.990,- 2.300,- 79.990,- 5.600,- 5.600,- 49.990,- 2.800,- 129.990,- 12.200,- 12.200,- 49.990,- 2.750,-

11.01. – 28.02.2020 43.490,- 2.500,- 2.200,- 27.990,- 1.300,- 45.490,- 2.800,- 2.800,- 28.990,- 1.400,- 65.490,- 5.600,- 5.600,- 38.490,- 2.750,-

01.03. – 30.04.2020 38.490,- 1.800,- 1.500,- 25.490,- 900,- 45.490,- 2.800,- 2.800,- 28.990,- 1.400,- 65.490,- 5.600,- 5.600,- 38.490,- 2.750,-

INDIE|Goa – individiálně 9 dní (7 nocí) str. 178

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Slavnostní večeře 24.12. a 31.12. jsou započítány. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve 
věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.

EXO 240 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě 

OBDOBÍ: HOLIDAY VILLA **** Langkawi,
snídaně

MERITUS PELANGI BEACH RESORT ***** Langkawi,
snídaně

BERJAYA LANGKAWI ***** Langkawi,
snídaně

01.10. - 20.12. 2019 47.990,- 1650,- 1400,- 32.490,- 700,- 56.990,- 3600,- 3600,- 31.990,- 1200,- 47.990,- 2200,- 2200,- 32990,- 900,-

21.12. - 10.01. 2020 55.990,- 2400,- 2100,- 39.990,- 700,- 45.990,- 4500,- 4500,- 44.990,- 1200,- 64.990,- 3200,- 3200,- 39.990,- 900,-

11.01. - 30.06. 2020 47.990,- 1650,- 1400,- 32.490,- 700,- 58.990,- 4000,- 4000,- 31.990,- 1200,- 47.990,- 2200,- 2200,- 32.990,- 900,-

01.07. - 15.09. 2020 49.990,- 1650,- 1400,- 34.490,- 700,- 59.990,- 3700,- 3700,- 34.990,- 1200,- 55.990,- 2600,- 2600,- 34.990,- 900,-

16.09. - 31.10. 2020 47.990,- 1650,- 1400,- 32.490,- 700,- 56.990,- 3700,- 3700,- 31.990,- 1200,- 47.990,- 2200,- 2200,- 32.990,- 900,-

MALAJSIE|Langkawi – individuálně 10 dní (7 nocí) str. 182

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě s leteckou společností Emirates. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Slavnostní večeře 24.12. a 31.12.2019 jsou započítány. 
Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.   
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EXO 202 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc

OBDOBÍ: HOTEL VILARISI **+ Kuta Beach, 
snídaně

PRAMA SANUR BEACH BALI **** Sanur Beach, 
snídaně

GRAND ASTON BALI BEACH RESORT ***** Tanjung Benoa, 
snídaně

01.10. - 20.12. 2019 34.490,- 650,- 650,- 26.490,- 200,- 39.990,- 1500,- 1500,- 35490,- 1500,- 41.490,- 1600,- 1600,- 27490,- 350,-

21.12. - 10.01. 2020 54.990,- 1100,- 1100,- 39.990,- 200,- 59.990,- 2000,- 2000,- 48.990,- 1500,- 59.990,- 2300,- 2300,- 39.990,- 350,-

11.01. - 30.06. 2020 34.490,- 650,- 650,- 26.490,- 200,- 41.490,- 1600,- 1600,- 35490,- 1500,- 41.490,- 1600,- 1600,- 27.490,- 350,-

01.07. - 15.09. 2020 49.990,- 1100,- 1100,- 39.990,- 200,- 57.490,- 2100,- 2100,- 46490,- 1500,- 56.990,- 2000,- 2000,- 38490,- 350,-

16.09. - 31.10. 2020 34.490,- 650,- 650,- 26.490,- 200,- 41.490,- 1600,- 1600,- 35490,- 1500,- 41.490,- 1600,- 1600,- 27490,- 350,-

OBDOBÍ: COOEE BALI REEF RESORT **** Tanjung Benoa, 
snídaně

SOL BEACH HOUSE BENOA ***** Tanjung Benoa, 
All Inclusive

GRAND MIRAGE RESORT ****+ Tanjung Benoa, 
snídaně

01.10. - 20.12. 2019 39.990,- 1500,- 1500,- 32.990,- 1150,- 57.490,- 4000,- 1700,- 38490,- 1950,- 41.490,- 1650,- 1650,- 26490,- 200,-

21.12. - 10.01. 2020 59.990,- 2200,- 2200,- 46.990,- 1150,- 84.990,- 5200,- 1700,- 55.990,- 2500,- 63.990,- 2400,- 2400,- 39990,- 200,-

11.01. - 30.06. 2020 41.490,- 1600,- 1600,- 32.990,- 1150,- 57.490,- 4000,- 1700,- 38490,- 1950,- 41.490,- 1650,- 1650,- 1650,- 200,-

01.07. - 15.09. 2020 57.490,- 2100,- 2100,- 43.990,- 1150,- 76.490,- 4800,- 1700,- 52490,- 2300,- 57.490,- 2100,- 2100,- 37490,- 200,-

16.09. - 31.10. 2020 41.490,- 1600,- 1600,- 32.990,- 1150,- 57.490,- 4000,- 1700,- 38490,- 1950,- 41.490,- 1650,- 1650,- 1650,- 200,-
 

INDONÉSIE|Bali – individuálně 10 dní (7 nocí) str. 190

OBDOBÍ: MELIA BALI VILLAS & SPA ***** Nusa Dua, 
snídaně

CONRAD BALI RESORT & SPA ***** Tanjung Benoa, 
snídaně

01.10. - 20.12. 2019 43.990,- 2000,- 2000,- 27.490,- 400,- 49.490,- 2800,- 2800,- 31990,- 1000,-

21.12. - 10.01. 2020 69.990,- 3700,- 3700,- 39.990,- 400,- 78.990,- 4500,- 4500,- 44.990,- 1000,-

11.01. - 30.06. 2020 45.490,- 2300,- 2300,- 27.490,- 400,- 49.490,- 2800,- 2800,- 31990,- 1000,-

01.07. - 15.09. 2020 63.490,- 2900,- 2900,- 38.490,- 400,- 68.490,- 3600,- 3600,- 42990,- 1000,-

16.09. - 31.10. 2020 45.490,- 2300,- 2300,- 27.490,- 400,- 49.490,- 2800,- 2800,- 31990,- 1000,-

Český delegát na Bali po celý rok. Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 
2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.   

MALAJSIE|Tioman, Perhentian, Redang – individuiálně 10 dní (7 nocí) str. 183

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě s leteckou společností Emirates. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Slavnostní večeře 24.12. a 31.12.2019 jsou započítány. 
Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.   

EXO 245 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc 

OBDOBÍ: SUTERA HARBOUR RESORT ****
snídaně

NEXUS RESORT KARAMBUNAI *****
snídaně

01.10. - 20.12. 2019 48.990,- 2500,- 2500,- 32.990,- 500,- 48.990,- 2500,- 2500,- 33990,- 1000,-

21.12. - 10.01. 2020 65.990,- 3400,- 3400,- 39.990,- 500,- 65.990,- 3400,- 3400,- 39.990,- 1000,-

11.01. - 30.06. 2020 48.990,- 2500,- 2500,- 32.990,- 500,- 48.990,- 2500,- 2500,- 33990,- 1000,-

01.07. - 15.09. 2020 59.990,- 3400,- 3400,- 36.990,- 500,- 59.990,- 3400,- 3400,- 36990,- 1000,-

16.09. - 31.10. 2020 48.990,- 2500,- 2500,- 32.990,- 500,- 48.990,- 2500,- 2500,- 33990,- 1000,-

MALAJSIE|Borneo – individuiálně 10 dní (7 nocí) str. 184

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě s leteckou společností Emirates. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Slavnostní večeře 24.12. a 31.12.2019 jsou započítány. 
Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.   

EXO 242, 243, 244 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc /příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc 
navíc dítě za noc navíc dítě

OBDOBÍ: BERJAYA TIOMAN BEACH RESORT ***+

Tioman Island, snídaně
BUBU ISLAND RESORT ***+

Perhentian Island, snídaně
PERHENTIAN ISLAND RESORT ***+

Perhentian Island, snídaně
THE TAARAS BEACH RESORT ****+

Redang Island, snídaně

01.10. - 20.12. 2019 46.990,- 1800,- 1800,- 29.990,- 400,- 46.990,- 1.700,- 1.700,- 33.490,- 600,- 43.990,- 1.200,- 1.200,- 32.490,- 700,- 48.990,- 2.600,- 2.600,- 28.990,- 300,-

21.12. - 10.01. 2020 58.990,- 2400,- 2400,- 39.990,- 400,- 55.490,- 1.900,- 1.900,- 39.990,- 800,- 53.490,- 1.400,- 1.400,- 38.990,- 700,- 65.990,- 4.900,- 4.900,- 38.990,- 300,-

11.01. - 30.06. 2020 46.990,- 1800,- 1800,- 29.990,- 400,- 46.990,- 1.700,- 1.700,- 33.490,- 600,- 43.990,- 1.400,- 1.400,- 32.490,- 700,- 54.990,- 3.800,- 3.800,- 29.990,- 300,-

01.07. - 15.09. 2020 55.990,- 2400,- 2400,- 33.990,- 400,- 55.990,- 2.300,- 2.300,- 37.990,- 700,- 54.990,- 1.700,- 1.700,- 36.990,- 700,- 69.490,- 5.500,- 5.500,- 33.490,- 300,-

16.09. - 31.10. 2020 46.990,- 1800,- 1800,- 29.990,- 400,- 46.990,- 1.700,- 1.700,- 33.490,- 600,- 44.990,- 1.500,- 1.500,- 32.490,- 700,- 54.990,- 3.800,- 3.800,- 29.990,- 300,-

EXO 241, 246 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě 

OBDOBÍ: HARD ROCK HOTEL PENANG ****
snídaně

PANGKOR ISLAND BEACH RESORT ****
snídaně

PANGKOR LAUT RESORT *****
snídaně

01.10. - 20.12. 2019 44.490,- 1.800,- 1.800,- 27.990,- 100,- 45.990,- 1.700,- 1.700,- 32.490,- 1.000,- 52.990,- 3.200,- 3.750,- 29.990,- 500,-

21.12. - 10.01. 2020 62.990,- 3.100,- 3.100,- 33.990,- 100,- 59.990,- 2.300,- 2.300,- 41.490,- 1.000,- 72.990,- 4.300,- 4.300,- 34.490,- 500,-

11.01. - 30.06. 2020 44.490,- 1.800,- 1.800,- 27.990,- 100,- 45.990,- 1.700,- 1.700,- 32.490,- 1.000,- 52.990,- 3.200,- 3.750,- 29.990,- 500,-

01.07. - 15.09. 2020 49.990,- 1.800,- 1.800,- 29.990,- 100,- 51.490,- 1.700,- 1.700,- 36.990,- 1.000,- 57.990,- 3.200,- 3.750,- 32.990,- 500,-

16.09. - 31.10. 2020 44.490,- 1.800,- 1.800,- 27.990,- 100,- 45.990,- 1.700,- 1.700,- 32.490,- 1.000,- 52.990,- 3.200,- 3.750,- 29.990,- 500,-

MALAJSIE|Penang, Pangkor – individuiálně 10 dní (7 nocí) str. 184

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě s leteckou společností Emirates. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Slavnostní večeře 24.12. a 31.12.2019 jsou započítány. 
Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.   



385

EXO 210 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc na Lomboku/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc 
navíc dítě Lombok

OBDOBÍ: VILARISI HOTEL BALI **+

a SENGGIGI BEACH HOTEL LOMBOK ***+ snídaně
PRAMA SANUR BEACH BALI ****

a HOLIDAY RESORT LOMBOK **** snídaně
HOTEL MELIA BALI *****

a NOVOTEL CORALIA LOMBOK **** snídaně

01.09. – 20.12.2019 43.490,- 950,- 800,- 31.990,- 250,- 44.990,- 950,- 950,- 33.990,- 700,- 49.490,- 1.300,- 1.300,- 33.990,- 700,-

21.12. – 10.01.2020 52.990,- 1.200,- 1.000,- 36.990,- 250,- 54.990,- 1.200,- 1.200,- 39.490,- 700,- 63.990,- 1.900,- 1.900,- 38.990,- 700,-

11.01. – 30.06.2020 43.490,- 950,- 800,- 31.990,- 250,- 45.490,- 1.000,- 1.000,- 33.990,- 700,- 49.990,- 1.400,- 1.400,- 33.990,- 700,-

01.07. – 15.09.2020 49.990,- 1.200,- 1.000,- 36.490,- 250,- 52.490,- 1.200,- 1.200,- 38.990,- 700,- 59.490,- 2.000,- 2.000,- 38.990,- 700,-

16.09. – 31.10.2020 43.490,- 950,- 800,- 31.990,- 250,- 45.490,- 1.000,- 1.000,- 33.990,- 700,- 49.990,- 1.400,- 1.400,- 33.990,- 700,-

OBDOBÍ: VILARISI HOTEL BALI **+

a VILLA OMBAK GILLI *** snídaně
PRAMA SANUR BEACH BALI ****
a VILLA OMBAK GILLI *** snídaně

01.09. – 20.12.2019 41.990,- 1.400,- 1.400,- 35.990,- 2.300,- 43.490,- 1.400,- 1.400,- 35.990,- 2.300,-

21.12. – 10.01.2020 52.990,- 2.300,- 2.300,- 41.990,- 2.400,- 54.990,- 2.300,- 2.300,- 41.990,- 2.400,-

11.01. – 30.06.2020 41.990,- 1.400,- 1.400,- 35.990,- 2.300,- 43.990,- 1.400,- 1.400,- 35.990,- 2.300,-

01.07. – 15.09.2020 49.990,- 2.000,- 2.000,- 41.490,- 2.400,- 52.490,- 2.000,- 2.000,- 41.490,- 2.400,-

16.09. – 31.10.2020 41.990,- 1.400,- 1.400,- 35.990,- 2.300,- 43.990,- 1.400,- 1.400,- 35.990,- 2.300,-

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování a příplatky za povinné večeře během vánočních pobytů zpracujeme na vyžádání.  Cena za dítě je kalkulována pro 
dítě  ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Villa Ombak – dětská cena zahrnuje ubytování typu Deluxe Ombak room. Český delegát na Bali po celý rok. Rozložení pobytu: Bali 4 noci (noc 
navíc a příplatek single dle ceníku EXO – 202) a 3 noci na Lomboku. Kombinaci libovolného hotelu na Bali a na Lomboku zpracujeme na vyžádání. Cena zahrnuje letištní taxy.

INDONÉSIE|Bali + Lombok (Gilli Island) – individuálně 10 dní (7 nocí) str. 191

EXO 214
CENA V OBDOBI 01.10.2019 - 31.10.2019 cena za osobu/ příplatek za jednolůžkový pokoj

Odjezdy každé pondělí a středu 8.490,- 1.900,-
Odjezdy denně s privátním průvodcem 9.490,- 1.900,-

INDONÉSIE|Bali – ostrov bohů – s místním průvodcem 3 dny (2 noci) str. 191

Tento výlet je možné přiřadit k pobytu na Bali.. Minimální počet účastníků nutný pro realizaci výletu jsou 2 osoby.

EXO 211
CENA V OBDOBI 01.10.2019 - 31.10.2019 cena za osobu/ příplatek za jednolůžkový pokoj

Odlety z Denpasaru denně s privátním průvodcem 15.990,- 990,-

INDONÉSIE|Klenoty střední Jávy – s místním průvodcem 2 dny (1 noc) str. 191

Tento výlet je možné přiřadit k pobytu na Bali. Minimální počet účastníků nutný pro realizaci výletu jsou 2 osoby. V ceně nejsou zahrnuty letištní turistické taxy.

EXO 212
CENA V OBDOBI 01.10.2019 - 31.10.2019 cena za osobu/ příplatek za jednolůžkový pokoj

Odlety z Denpasaru každý den 21.990,- 1.800,-

INDONÉSIE|Komodo – ostrov draků – s místním průvodcem 3 dny (2 noci) str. 191

Tento výlet je možné přiřadit k pobytu na Bali.. Minimální počet účastníků nutný pro realizaci výletu jsou 2 osoby. V ceně není zahrnut poplatek za vstup do národního parku a letištní turistické taxy..

EXO 230, 238 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: BOHOL PANGLAO NATURE ISLAND RESORT ****
snídaně

BORACAY PATIO PACIFIC RESORT ***
snídaně

BORACAY RED COCONUT BEACH HOTEL ***
se  snídaní

01.10. - 20.12. 2019 52.990,- 2.400,- 2.000,- 29.990,- 950,- 46.990,- 1500,- 1500,- 27990,- 900,- 49.990,- 2200,- 2200,- 29.990,- 1200,-

21.12. - 10.01. 2020 65.990,- 3.200,- 2.400,- 34.990,- 950,- 62.990,- 2500,- 2500,- 34.990,- 900,- 62.990,- 3700,- 3700,- 37.990,- 1200,-

11.01. - 30.06. 2020 51.990,- 2.400,- 2.000,- 29.990,- 950,- 45.990,- 1400,- 1400,- 27.990,- 900,- 55.990,- 3200,- 3200,- 29.990,- 1200,-

01.07. - 15.09. 2020 54.990,- 2.500,- 2.000,- 31.990,- 950,- 49.990,- 1200,- 1200,- 31990,- 900,- 58.990,- 2700,- 2700,- 33.990,- 1200,-

16.09. - 31.10. 2020 51.990,- 2.400,- 2.000,- 29.990,- 950,- 45.990,- 1400,- 1400,- 27990,- 900,- 51.990,- 2600,- 2600,- 29.990,- 1200,-

FILIPÍNY|Bohol, Boracay – individuálně 10 dní (7 nocí, 1 noc Manila + 6 nocí na ostrově) str. 199

OBDOBÍ: BORACAY REGENCY BEACH RESORT ****
snídaně

BORACAY FRIDAYS BEACH RESORT ****
snídaně

01.10. - 20.12. 2019 49.990,- 2000,- 2000,- 28990,- 1000,- 69.990,- 5600,- 5600,- 36990,- 2200,-

21.12. - 10.01. 2020 63.990,- 2800,- 2800,- 34.990,- 1000,- 86.990,- 6300,- 6300,- 42.990,- 2200,-

11.01. - 30.06. 2020 49.990,- 2000,- 2000,- 28990,- 1000,- 69.990,- 5600,- 5600,- 33990,- 2200,-

01.07. - 15.09. 2020 53.990,- 1800,- 1800,- 31990,- 1000,- 76.990,- 5600,- 5600,- 36990,- 2200,-

16.09. - 31.10. 2020 49.990,- 2000,- 2000,- 28990,- 1000,- 69.990,- 5600,- 5600,- 33990,- 2200,-

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování a příplatky za povinné večeře během vánočních pobytů zpracujeme na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 
–12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Příplatky během pobytu na Čínský nový rok a o Velikonocích zpracujeme na vyžádání. Rozložení pobytu: Manila 1 noc, Bohol (Boracay) 6 nocí. Příplatek noc navíc v Manile 
2.200,- Kč, příplatek za jednolůžkový pokoj v Manile 2.000,- Kč. Cena zahrnuje letištní taxy.
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VIETNAM|Nha Trang – individuálně 10 dní (7 nocí) str. 205

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými 
osobami na pokoji. Cena nezahrnuje: vietnamské vízum 950,- Kč), fakultativní výlety, pojištění léčebných výloh.        
       

EXO 171 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě
OBDOBÍ: OCEAN STAR *** snídaně SEA HORSE RESORT **** snídaně

01.11. – 20.12.2019 50.990,- 1.990,- 1.990,- 40.990,- 850,- 55.990,- 1.890,- 1.890,- 44.990,- 1.350,-

21.12. – 15.01.2020 59.990,- 2.990,- 2.990,- 50.990,- 990,- 66.990,- 2.290,- 2.290,- 48.990,- 1.590,-

16.01. – 30.04.2020 50.990,- 1.990,- 1.990,- 40.990,- 850,- 55.990,- 1.890,- 1.890,- 44.990,- 1.350,-

01.05. – 31.10.2020 48.990,- 1.590,- 1.590,- 39.990,- 750,- 52.990,- 1.790,- 1.790,- 42.990,- 1.290,-

VIETNAM|Mui Ne – individuálně 10 dní (7 nocí) str. 205

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými 
osobami na pokoji. Cena nezahrnuje: vietnamské vízum (950,- Kč), fakultativní výlety, pojištění léčebných výloh.

EXO 170 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: HOTEL YASAKA SAIGON ***+

snídaně
HOTEL ANA MANDARA *****

snídaně

01.11. – 20.12.2019 51.990,- 1.390,- 1.390,- 47.990,- 990,- 75.990,- 4.990,- 4.990,- 52.990,- 1.990,-

21.12. – 15.01.2020 65.990,- 2.190,- 2.190,- 52.990,- 1.390,- 98.990,- 7.990,- 7.990,- 60.990,- 5.990,-

16.01. – 09.04.2020 53.990,- 1.690,- 1.690,- 48.990,- 1.190,- 77.990,- 5.490,- 5.490,- 55.990,- 2.590,-

10.04. – 25.04.2020 53.990,- 1.690,- 1.690,- 48.990,- 1.190,- 75.990,- 4.990,- 4.990,- 52.990,- 1.990,-

26.04. – 31.10.2020 51.990,- 1.390,- 1.390,- 47.990,- 990,- 75.990,- 4.990,- 4.990,- 52.990,- 1.990,-

VIETNAM|Phu Quoc – individuálně 10 dní (7 nocí) str. 205

EXO 169 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě
OBDOBÍ: MANGO BAY PHU QUOC RESORT *** snídaně LA VERANDA RESORT **** snídaně

01.11. – 20.12.2019 53.990,- 2.290,- 2.290,- 49.990,- 1.090,- 69.990,- 4.590,- 4.590,- 54.990,- 2.190,-

21.12. – 15.01.2020 65.990,- 3.590,- 3.590,- 57.990,- 2.190,- 79.990,- 4.990,- 4.990,- 59.990,- 2.590,-

16.01. – 30.04.2020 63.990,- 2.990,- 2.990,- 52.990,- 1.990,- 69.990,- 4.590,- 4.590,- 54.990,- 2.190,-

01.05. – 31.10.2020 53.990,- 2.290,- 2.290,- 49.990,- 1.090,- 63.990,- 3.590,- 3.590,- 54.990,- 1.990,-

OBDOBÍ: RICHIES BEACH RESORT **** snídaně SALINDA RESORT ***** snídaně

01.11. – 20.12.2019 50.990,- 2.190,- 2.190,- 41.990,- 1.590,- 63.990,- 4.590,- 4.590,- 47.990,- 1.990,-

21.12. – 15.01.2020 71.990,- 3.990,- 3.990,- 54.990,- 2.590,- 85.990,- 5.990,- 5.990,- 59.990,- 2.590,-

16.01. – 30.04.2020 53.990,- 2.590,- 2.590,- 42.990,- 2.190,- 67.990,- 4.890,- 4.890,- 48.990,- 2.190,-

01.05. – 31.10.2020 50.990,- 2.190,- 2.190,- 41.990,- 1.590,- 63.990,- 4.590,- 4.590,- 47.990,- 1.990,-

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými 
osobami na pokoji. Cena nezahrnuje: vietnamské vízum (950,- Kč), fakultativní výlety, pojištění léčebných výloh.

MYANMAR|Ngapali – individuálně 10 dní (7 nocí) str. 210 

EXO 079 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě
OBDOBÍ: THANDE BEACH RESORT *** snídaně AMAZING NGAPALI RESORT ***** snídaně

01.11. – 20.12.2019 58.990,- 2.790,- 2.790,- 49.990,- 1.350,- 65.990,- 3.990,- 3.990,- 58.990,- 1.790,-

21.12. – 15.01.2020 69.990,- 4.290,- 4.290,- 59.990,- 2.190,- 81.990,- 5.990,- 5.990,- 70.990,- 2.690,-

16.01. – 09.04.2020 62.990,- 3.090,- 3.090,- 52.990,- 1.690,- 65.990,- 3.990,- 3.990,- 58.990,- 1.790,-

10.04. – 25.04.2020 58.990,- 2.790,- 2.790,- 49.990,- 1.350,- 65.990,- 3.990,- 3.990,- 58.990,- 1.790,-

01.05. – 31.10.2020 58.990,- 2.790,- 2.790,- 49.990,- 1.350,- 62.990,- 3.450,- 3.450,- 57.990,- 1.250,-

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými 
osobami na pokoji. Cena nezahrnuje: vízum do Myanmaru (zajistíme za poplatek 1.500,- Kč), fakultativní výlety, pojištění léčebných výloh.      
         

EXO 235 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: COCO BEACH (ekoresort)
standard bungalov snídaně

COCO BEACH (ekoresort)
de luxe bungalov, snídaně

01.10. - 20.12. 2019 38.990,- 1100,- 550,- 25.990,- 700,- 39.990,- 1300,- 650,- 26.990,- 800,-

21.12. - 10.01. 2020 48.990,- 1700,- 800,- 32.990,- 1000,- 49.990,- 1900,- 1000,- 33.990,- 1200,-

11.01. - 30.06. 2020 38.990,- 1100,- 550,- 25.990,- 700,- 39.990,- 1300,- 650,- 26.990,- 800,-

01.07. - 15.09. 2020 41.990,- 1000,- 1000,- 27.990,- 650,- 43.990,- 1200,- 600,- 28.990,- 750,-

16.09. - 31.10. 2020 38.990,- 1100,- 550,- 25.990,- 700,- 39.990,- 1300,- 650,- 26.990,- 800,-

FILIPÍNY|Coco Beach – individuálně 10 dní (7 nocí, 1 noc Manila + 6 nocí Coco Beach) str. 199

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování a příplatky za povinné večeře během vánočních pobytů zpracujeme na vyžádání.
Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Příplatky během pobytu na Čínský nový rok a o Velikonocích zpracujeme na vyžádání.
Rozložení pobytu: Manila 1 noc, Coco Beach 6 nocí. Příplatek noc navíc v Manile 2.200,- Kč, příplatek za jednolůžkový pokoj v Manile 2.000,- Kč. Cena zahrnuje letištní taxy.
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KAMBODŽA|Sihanoukville – individuálně 10 dní (7 nocí) str. 212

EXO 097 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě
OBDOBÍ: INDEPENDENCE HOTEL **** snídaně SOKHA BEACH HOTEL **** snídaně

01.11. – 20.12.2019 56.990,- 2.990,- 2.990,- 43.990,- 1.490,- 65.990,- 3.990,- 3.990,- 48.990,- 2.390,-

21.12. – 15.01.2020 72.990,- 3.990,- 3.990,- 55.990,- 1.990,- 84.990,- 5.990,- 5.990,- 59.990,- 3.590,-

16.01. – 30.04.2020 56.990,- 2.990,- 2.990,- 43.990,- 1.490,- 65.990,- 3.990,- 3.990,- 48.990,- 2.390,-

01.05. – 31.10.2020 55.990,- 2.490,- 2.490,- 41.990,- 1.390,- 62.990,- 3.590,- 3.590,- 46.990,- 1.990,-

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými 
osobami na pokoji. Cena nezahrnuje: vízum do Kambodži (uděluje se po příletu na letišti za 30 USD,s sebou 1xfotografii), fakultativní výlety, pojištění léčebných výloh.

HONGKONG|pravidelná linka – individuálně 5 dní (2 noci)  str. 222

EXO 088 – cena dospělá osoba/příplatek za noc navíc/příplatek za single na noc
OBDOBÍ: KIMBERLEY HOTEL ***+ Kowloon, snídaně INTERCONTINENTAL GRAND STANFORD HOTEL ***** Kowloon, snídaně

01.09. – 15.11.2019 34.900,- 3.800,- 3.250,- 39.400,- 6.100,- 5.150,-

16.11. – 29.12.2019 32.900,- 2.750,- 2.250,- 37.000,- 4.950,- 4.050,-

30.12. – 14.01.2020 32.900,- 2.750,- 2.250,- 39.400,- 6.100,- 5.150,-

15.01. – 28.02.2020 32.900,- 2.750,- 2.250,- 35.900,- 4.400,- 3.500,-

01.03. – 31.03.2020 32.900,- 2.750,- 2.250,- 37.000,- 4.950,- 4.050,-

01.04. – 30.04.2020 33.900,- 2.800,- 2.250,- 39.550,- 6.250,- 5.350,-

01.05. – 31.08.2020 32.400,- 2.350,- 1.950,- 35.700,- 4.300,- 3.400,-

01.09. – 30.09.2020 32.900,- 2.750,- 2.250,- 37.200,- 4.000,- 3.150,-

01.10. – 31.10.2020 35.200,- 4.000,- 3.350,- 39.550,- 6.250,- 5.350,-

Uvedené ceny zahrnují letenku Praha - Hongkong a zpět s leteckou společností Emirates, ubytování - 2 noci ve zvoleném hotelu, zpáteční transfer na hotel a půldenní prohlídku města. 
Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Cena letenky je kalkulována v optimální knihovací třídě. Cena zahrnuje letištní taxy.

HONGKONG|stopover  str. 222

EXO 095 - cena dospělá osoba za 2 noci/příplatek za noc navíc/příplatek za single na noc
OBDOBÍ: KIMBERLEY HOTEL ***+ Kowloon, snídaně INTERCONTINENTAL GRAND STANFORD HOTEL ***** Kowloon, snídaně

01.09. – 15.11.2019 9.900,- 3.800,- 3.250,- 14.400,- 6.100,- 5.150,-

16.11. – 29.12.2019 7.900,- 2.750,- 2.250,- 12.000,- 4.950,- 4.050,-

30.12. – 14.01.2020 7.900,- 2.750,- 2.250,- 14.400,- 6.100,- 5.150,-

15.01. – 28.02.2020 7.900,- 2.750,- 2.250,- 10.900,- 4.400,- 3.500,-

01.03. – 31.03.2020 7.900,- 2.750,- 2.250,- 12.000,- 4.950,- 4.050,-

01.04. – 30.04.2020 8.000,- 2.800,- 2.250,- 14.550,- 6.250,- 5.350,-

01.05. – 31.08.2020 7.400,- 2.350,- 1.950,- 10.700,- 4.300,- 3.400,-

01.09. – 30.09.2020 7.900,- 2.750,- 2.250,- 12.200,- 4.000,- 3.150,-

01.10. – 31.10.2020 10.000,- 4.000,- 3.350,- 14.550,- 6.250,- 5.350,-

Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Uvedené ceny zahrnují ubytování 2 noci ve zvoleném hotelu, zpáteční transfer na hotel a půldenní prohlídku města.

EXO 089 – cena dospělá osoba/příplatek za noc navíc/příplatek za single na noc
OBDOBÍ: GRAND PACIFIC HOTEL *** snídaně GRAND PARK CITY HALL **** snídaně

01.09.2019 – 30.10.2020 33.990,- 2.350,- 2.250,- 34.990,- 2.950,- 2.950,-

SINGAPUR|pravidelná linka – individuálně 5 dní (2 noci)  str. 220

Uvedené ceny zahrnují letenku Praha - Singapur a zpět, ubytování 2 noci ve zvoleném hotelu, zpáteční transfer na hotel a půldenní prohlídku města. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. 

EXO 091 – cena dospělá osoba/příplatek za noc navíc/příplatek za single na noc
OBDOBÍ: GRAND PACIFIC HOTEL *** snídaně GRAND PARK CITY HALL **** snídaně

01.09.2019 – 30.10.2020 7.990,- 2.350,- 2.350,- 8.990,- 2.950,- 2.950,-

SINGAPUR|stopover  str. 220

Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Uvedená ceny zahrnují ubytování 2 noci ve zvoleném hotelu, zpáteční transfer na hotel a půldenní prohlídku města.

DUBAJ|stopover  str. 224

EXO 299 -  cena dospělá osoba při tranzitu 24 hodin/36 hodin

OBDOBÍ: METROPOLITAN HOTEL DEIRA ***+

snídaně
VIDA DOWN TOWN DUBAI ****

snídaně

01.10. – 10.01.2020 4.850,- 6.850,- 5.950,- 10.150,-

11.01. – 30.04.2020 4.850,- 6.850,- 6.290,- 11.650,-

01.05. – 15.05.2020 4.850,- 6.850,- 5.950,- 10.150,-

16.05. – 28.07.2020 3.790,- 5.250,- 4.590,- 8.250,-

29.07. – 30.09.2020 3.790,- 5.250,- 5.150,- 9.350,-

01.10. – 31.10.2020 4.850,- 6.850,- 5.950,- 10.150,-

Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Uvedené ceny zahrnují ubytování se snídaní a transfer letiště - hotel - letiště.
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EXO 300 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: BURJ AL ARAB ******* 
Dubaj one bedrroom suite, snídaně

THE RITZ-CARLTON JUMEIRAH ***** 
Dubaj deluxe room, snídaně

ATLANTIS THE PALM ***** 
Dubaj ocean king room, snídaně

01.11. - 20.12.2019 247.890,- 33.750,- 33.550,- 11.190,- zdarma 78.690,- 9.400,- 9.350,- 19.990,- 1.200,- 94.390,- 11.650,- 11.600,- 19.990,- 1.200,-

21.12. - 10.01.2020 397.790,- 54.500,- 54.350,- 15.790,- zdarma 131.390,- 16.300,- 16.200,- 24.590,- 1.200,- 135.990,- 16.950,- 16.900,- 24.590,- 1.200,-

11.01. - 31.03.2020 196.790,- 26.450,- 26.250,- 11.190,- zdarma 99.790,- 12.450,- 12.350,- 19.990,- 1.200,- 107.990,- 13.600,- 13.550,- 19.990,- 1.200,-

01.04. - 15.05.2020 219.390,- 29.650,- 29.500,- 11.190,- zdarma 99.790,- 12.450,- 12.350,- 19.990,- 1.200,- 11.390,- 16.950,- 16.900,- 19.990,- 1.200,-

16.05. - 15.09.2020 139.790,- 18.300,- 18.120,- 11.190,- zdarma 64.890,- 7.450,- 7.350,- 19.990,- 1.200,- 83.290,- 10.100,- 10.050,- 19.990,- 1.200,-

16.09. - 30.09.2020 164.990,- 31.900,- 21.750,- 11.190,- zdarma 64.890,- 7.450,- 7.350,- 19.990,- 1.200,- 83.290,- 10.100,- 10.050,- 19.990,- 1.200,-

01.10. - 31.10.2020 164.990,- 21.900,- 21.750,- 11.190,- zdarma 109.990,- 14.000,- 13.900,- 19.990,- 1.200,- 13.139,- 16.950,- 10.900,- 19.990,- 1.200,-

OBDOBÍ: NIKKI BEACH RESORT & SPA *****, 
Dubaj covet skyline room, snídaně

ONE & ONLY ROYAL MIRAGE THE PALACE ***** 
Dubaj Palace superior double room, snídaně

JUMEIRAH BEACH ***** 
Dubaj JS garden view, snídaně

01.11. - 20.12.2019 50.990,- 5.450,- 5.400,- 18.590,- 1.000,- 79.690,- 9.550,- 6.500,- nelze nelze 71.290,- 8.400,- 8.300,- 15.390,- 500,-

21.12. - 10.01.2020 98.990,- 11.700,- 11.600,- 29.690,- 1.900,- 136.990,- 17.100,- 14.650,- nelze nelze 125.990,- 15.500,- 14.000,- 19.990,- 500,-

11.01. - 31.03.2020 49.990,- 5.300,- 5.250,- 24.990,- 1.900,- 74.690,- 8.850,- 6.850,- nelze nelze 64.990,- 7.500,- 7.400,- 15.390,- 500,-

01.04. - 15.05.2020 102.290,- 12.800,- 12.750,- 24.990,- 1.900,- 101.990,- 12.900,- 9.950,- nelze nelze 121.390,- 15.500,- 15.400,- 15.390,- 500,-

16.05. - 15.09.2020 41.790,- 4.150,- 4.100,- 24.990,- 1.900,- 51.290,- 5.500,- 2.850,- nelze nelze 54.590,- 6.000,- 5.900,- 15.390,- 500,-

16.09. - 30.09.2020 41.790,- 4.150,- 4.100,- 18.790,- 1.000,- 51.290,- 5.500,- 2.850,- nelze nelze 54.590,- 6.000,- 5.900,- 15.390,- 500,-

01.10. - 31.10.2020 49.990,- 5.400,- 5.350,- 24.990,- 1.900,- 94.990,- 11.800,- 9.120,- nelze nelze 71.290,- 8.400,- 8.300,- 15.390,- 500,-

OBDOBÍ: LE ROYAL MERIDIEN BEACH RESORT & SPA ***** 
Dubaj Super Deluxe land view, snídaně

HABTOOR GRAND RESORT SPA ***** 
Dubaj resort room, snídaně

SHERATON JUMEIRAH BEACH ***** 
Dubaj deluxe walk view, snídaně

01.11. - 20.12.2019 68.990,- 8.050,- 8.000,- 23.390,- 1.700,- 39.990,- 4.050,- 3.950,- 27.790,- 2.300,- 46.990,- 4.900,- 4.800,- 19.790,- 1.200,-

21.12. - 10.01.2020 87.990,- 10.100,- 10.050,- 27.990,- 1.700,- 54.190,- 5.300,- 5.200,- 32.390,- 2.300,- 65.490,- 6.700,- 6.800,- 24.590,- 1.200,-

11.01. - 31.03.2020 72.390,- 8.500,- 8.450,- 23.390,- 1.700,- 39.290,- 3.800,- 3.700,- 11.690,- zdarma 47.990,- 5.050,- 4.950,- 18.790,- 1.000,-

01.04. - 15.05.2020 86.990,- 10.600,- 10.550,- 23.390,- 1.700,- 44.490,- 4.550,- 4.650,- 11.690,- zdarma 60.790,- 6.900,- 6.800,- 19.190,- 1.000,-

16.05. - 15.09.2020 46.190,- 4.800,- 4.750,- 23.390,- 1.700,- 29.990,- 2.500,- 2.400,- 11.690,- zdarma 32.790,- 2.900,- 2.800,- 19.190,- 1.000,-

16.09. - 30.09.2020 46.190,- 4.800,- 4.750,- 23.390,- 1.700,- 31.590,- 2.700,- 2.600,- 11.690,- zdarma 39.990,- 3.900,- 3.800,- 18.990,- 1.050,-

01.10. - 31.10.2020 86.990,- 10.600,- 10.550,- 23.390,- 1.700,- 47.290,- 4.900,- 4.800,- 11.690,- zdarma 49.790,- 5.300,- 5.200,- 18.990,- 1.050,-

OBDOBÍ: MINA A´SALAM MADINAT JUMEIRAH ***** 
Dubaj Arabian deluxe, snídaně

AL QASR MADINAT JUMEIRAH ***** 
Dubaj Arabian deluxe, snídaně

ARMANI HOTEL DUBAI ***** 
Dubaj Armani Classic room, snídaně

01.11. - 20.12.2019 121.590,- 15.550,- 15.450,- 11.690,- zdarma 123.890,- 15.900,- 15.800,- 11.690,- zdarma 86.190,- 10.500,- 10.400,- 11.690,- zdarma

21.12. - 10.01.2020 126.190,- 15.550,- 15.450,- 16.290,- zdarma 135.990,- 16.950,- 16.900,- 16.290,- zdarma 89.990,- 10.500,- 10.400,- 16.290,- zdarma

11.01. - 31.03.2020 117.590,- 15.000,- 14.900,- 11.650,- zdarma 131.390,- 16.950,- 16.900,- 11.690,- zdarma 74.690,- 8.850,- 8.750,- 11.690,- zdarma

01.04. - 15.05.2020 117.590,- 15.000,- 14.900,- 11.650,- zdarma 131.390,- 16.950,- 16.900,- 11.690,- zdarma 74.690,- 8.850,- 8.750,- 11.690,- zdarma

16.05. - 15.09.2020 69.990,- 8.200,- 8.100,- 11.650,- zdarma 78.990,- 9.500,- 9.400,- 11.690,- zdarma 57.690,- 6.450,- 6.350,- 11.690,- zdarma

16.09. - 30.09.2020 69.990,- 8.200,- 8.100,- 11.650,- zdarma 78.990,- 9.500,- 9.400,- 11.690,- zdarma 79.990,- 9.750,- 9.650,- 11.690,- zdarma

01.10. - 31.10.2020 117.590,- 15.000,- 14.900,- 11.650,- zdarma 131.390,- 16.950,- 16.900,- 11.690,- zdarma 79.990,- 9.750,- 9.650,- 11.690,- zdarma

OBDOBÍ: ANANTARA DUBAI THE PALM RESORT SPA ***** 
Dubaj standard room residence, snídaně

RIXOS THE PALM JUMEIRAH ***** 
Dubaj deluxe room , snídaně

SAVOY SUITES **** 
Dubaj studio, snídaně

01.11. - 20.12.2019 59.790,- 6.750,- 6.700,- 11.690,- zdarma 53.490,- 5.850,- 5.750,- 11.690,- zdarma 23.390,- 1.500,- 1.450,- 17.490,- 850,-

21.12. - 10.01.2020 98.990,- 11.750,- 11.700,- 16.290,- zdarma 92.890,- 10.800,- 10.700,- 16.290,- zdarma 27.990,- 1.500,- 1.450,- 21.990,- 850,-

11.01. - 31.03.2020 63.390,- 7.250,- 7.200,- 11.690,- zdarma 60.790,- 6.900,- 6.800,- 11.690,- zdarma 23.390,- 1.500,- 1.450,- 17.490,- 850,-

01.04. - 15.05.2020 74.690,- 8.850,- 8.800,- 11.690,- zdarma 66.890,- 7.750,- 7.650,- 11.690,- zdarma 23.390,- 1.500,- 1.450,- 17.490,- 850,-

16.05. - 15.09.2020 44.990,- 4.600,- 4.550,- 11.690,- zdarma 38.690,- 3.700,- 3.600,- 11.690,- zdarma 19.890,- 1.000,- .950,- 16.990,- 750,-

16.09. - 30.09.2020 44.990,- 4.600,- 4.550,- 11.690,- zdarma 38.690,- 3.700,- 3.600,- 11.690,- zdarma 19.890,- 1.000,- .950,- 16.990,- 750,-

01.10. - 31.10.2020 77.990,- 9.350,- 9.300,- 11.690,- zdarma 79.890,- 9.600,- 9.500,- 11.690,- zdarma 23.990,- 1.600,- 1.550,- 17.490,- 850,-

OBDOBÍ: DELTA HOTELS JUMEIRAH *****
 Dubaj standard, snídaně

CITYMAX BURJ DUBAJ **** 
Dubaj 21+standard room, snídaně

JA PALM TREE COURT AND SPA **** 
 Dubaj JS garden view, snídaně

01.11. - 20.12.2019 30.990,- 2.750,- 2.700,- 11.190,- zdarma 19.990,- 1.100,- 1.000,- nelze nelze 65.990,- 7.600,- 7.550,- 11.690,- zdarma

21.12. - 10.01.2020 65.990,- 7.100,- 7.000,- 15.750,- zdarma 23.990,- 1.100,- 1.000,- nelze nelze 91.190,- 10.550,- 10.500,- 16.290,- zdarma

11.01. - 31.03.2020 30.990,- 2.750,- 2.650,- 11.190,- zdarma 21.990,- 1.450,- 1.350,- nelze nelze 67.590,- 7.850,- 7.800,- 11.690,- zdarma

01.04. - 15.05.2020 42.890,- 4.450,- 4.350,- 11.190,- zdarma 21.990,- 1.450,- 1.350,- nelze nelze 67.590,- 7.850,- 7.800,- 11.690,- zdarma

16.05. - 15.09.2020 30.990,- 2.750,- 2.650,- 11.190,- zdarma 17.990,- .900,- .850,- nelze nelze 49.990,- 5.350,- 5.300,- 11.690,- zdarma

16.09. - 30.09.2020 24.990,- 1.900,- 1.800,- 11.190,- zdarma 17.990,- .900,- .850,- nelze nelze 57.990,- 6.500,- 6.450,- 11.690,- zdarma

01.10. - 31.10.2020 38.490,- 3.800,- 3.700,- 11.190,- zdarma 19.990,- 1.100,- 1.050,- nelze nelze 51.490,- 5.550,- 5.500,- 11.690,- zdarma

OBDOBÍ: RIXOS SAADIYAD ISLAND ***** 
Abu Dhabi deluxe garden view , all inclusive

KHALIDIYA PALACE ***** 
Abu Dhabi classic room balcony, snídaně

HOTEL EMIRATES PALACE ***** 
Abu Dhabi Coral room, snídaně

01.11. - 20.12.2019 65.990,- 7.600,- 7.500,- 26.290,- 2.100,- 29.490,- 2.400,- 2.300,- 11.690,- zdarma 79.990,- 9.600,- 9.550,- 17.990,- 900,-

21.12. - 10.01.2020 95.590,- 11.200,- 11.000,- 29.990,- 2.100,- 43.990,- 3.800,- 3.700,- 16.290,- zdarma 84.690,- 9.600,- 9.550,- 22.790,- 900,-

11.01. - 31.03.2020 68.990,- 8.100,- 8.000,- 26.290,- 2.100,- 32.590,- 2.850,- 2.750,- 11.690,- zdarma 79.990,- 9.600,- 9.550,- 17.990,- 900,-

01.04. - 15.05.2020 85.490,- 10.400,- 10.300,- 26.290,- 2.100,- 39.490,- 3.800,- 3.700,- 11.690,- zdarma 79.990,- 9.600,- 9.550,- 17.990,- 900,-

16.05. - 15.09.2020 48.490,- 5.100,- 5.000,- 26.290,- 2.100,- 32.590,- 2.850,- 2.750,- 11.690,- zdarma 51.990,- 5.600,- 5.550,- 17.990,- 900,-

16.09. - 30.09.2020 48.490,- 5.100,- 5.000,- 26.290,- 2.100,- 32.590,- 2.850,- 2.750,- 11.690,- zdarma 51.990,- 5.600,- 5.550,- 17.990,- 900,-

01.10. - 31.10.2020 78.590,- 9.400,- 9.300,- 26.290,- 2.100,- 32.590,- 2.850,- 2.750,- 11.690,- zdarma 79.990,- 9.600,- 9.550,- 17.990,- 900,-

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY|Dubaj, Abu Dhabi  – individuálně 8 dní (7 nocí) str. 226

Ceny jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě na přímých letech společností Smart Wings a zahrnují letištní poplatky. Příplatek za linkové lety Emirates je v optimální knihovací třídě 4.000,- Kč za osobu. 
Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Dětská cena je kalkulována pro dítě od 2 do 12ti let a při ubytování v pokoji se dvěma dospělými. V ceně nejsou zahrnuty štědrovečerní a silvestrovské 
večeře.
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EXO 310 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: GRAND HYATT MUSCAT ***** Grand room, snídaně SHANGRI-LA BARR AL JISSAH RESORT&SPA-AL 
WAHA *****, superior, snídaně THE CHEDI MUSCAT ***** Serai room, snídaně

01.11. - 20.12.2019 55.790,- 4.930,- 4.880,- 31.390,- 1.900,- 67.290,- 6.580,- 6.550,- 17.990,- .0,- 76.690,- 7.930,- 7.930,- 41.890,- 3.400,-

21.12. - 10.01.2020 71.390,- 6.340,- 6.280,- 36.990,- 1.900,- 95.800,- 8.900,- 8.850,- 29.990,- .0,- 99.990,- 10.380,- 10.380,- 48.990,- 3.600,-

11.01. - 31.03.2020 50.990,- 4.250,- 4.200,- 31.390,- 1.900,- 69.390,- 6.880,- 6.850,- 17.990,- .0,- 79.990,- 8.530,- 8.530,- 41.990,- 3.440,-

01.04. - 18.04.2020 58.290,- 5.300,- 5.240,- 31.390,- 1.900,- 69.390,- 6.880,- 6.850,- 17.990,- .0,- 79.990,- 8.530,- 8.530,- 41.990,- 3.440,-

19.04. - 15.09.2020 42.590,- 3.050,- 3.000,- 31.390,- 1.900,- 46.590,- 3.620,- 3.530,- 17.990,- .0,- 53.890,- 4.670,- 4.670,- 39.990,- 3.200,-

16.09. - 30.09.2020 42.590,- 3.050,- 3.000,- 31.390,- 1.900,- 46.590,- 3.620,- 3.530,- 17.990,- .0,- 53.890,- 4.670,- 4.670,- 39.990,- 3.200,-

01.10. - 31.10.2020 50.990,- 4.250,- 4.200,- 31.390,- 1.900,- 69.390,- 6.880,- 6.850,- 17.990,- .0,- 77.990,- 8.150,- 8.150,- 42.290,- 3.470,-

OBDOBÍ: HOTEL AL BUSTAN PALACE A RITZ-CARLTON ***** 
deluxe room, snídaně SIX SENSES ZIGHY BAY 6*, pool vila,  snídaně

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací 
třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme 

na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 
2 - 12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. 

Cena zahrnuje letištní taxy. V Oman Dive je podmínkou 
zakoupení potápěčského balíčku (ceny od 175,- USD). 

V ceně nejsou zahrnuty povinné příplatky 
za štědrovečerní a silvestrovské večeře.

01.11. - 20.12.2019 77.990,- 8.130,- 8.130,- 29.890,- 1.700,- 132.190,- 15.850,- 15.700,- 17.990,- .0,-

21.12. - 10.01.2020 114.990,- 11.390,- 11.390,- 39.690,- 1.700,- 215.290,- 25.000,- 24.900,- 29.890,- .0,-

11.01. - 31.03.2020 74.990,- 7.700,- 7.700,- 29.890,- 1.700,- 132.190,- 15.850,- 15.700,- 17.990,- .0,-

01.04. - 18.04.2020 74.990,- 7.700,- 7.700,- 29.890,- 1.700,- 132.190,- 15.850,- 15.700,- 17.990,- .0,-

19.04. - 15.09.2020 53.290,- 4.580,- 4.580,- 29.890,- 1.700,- 97.890,- 10.950,- 10.800,- 17.990,- .0,-

16.09. - 30.09.2020 53.290,- 4.580,- 4.580,- 29.890,- 1.700,- 97.890,- 10.950,- 10.800,- 17.990,- .0,-

01.10. - 31.10.2020 75.290,- 7.700,- 7.700,- 29.890,- 1.700,- 133.490,- 16.000,- 15.900,- 17.990,- .0,-

OMÁN|Muscat - individuálně 9 dní (7 nocí)   QATAR AIRWAYS str. 244

Ceny jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě na přímých letech společností Smart Wings a zahrnují letištní poplatky. Příplatek za linkové lety Emirates je v optimální knihovací třídě 4.000,- Kč za osobu. 
Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Dětská cena je kalkulována pro dítě od 2 do 12ti let a při ubytování v pokoji se dvěma dospělými. V ceně nejsou zahrnuty štědrovečerní a silvestrovské 
večeře.

EXO 300 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: THE OBEROI BEACH RESORT AL ZORAH *****+ 
Ajman Premier room private terrace, snídaně

AJMAN SARAY A LUXURY COLLECTION *****+ 
Ajman deluxe creek view, snídaně

FAIRMONT AJMAN ***** 
Ajman Fairmont double room, snídaně

01.07. - 15.09.2019 32.990,- 1.900,- 1.500,- 15.990,- 700,- 19.990,- 1.000,- 900,- nelze nelze 29.990,- 1.300,- 1.100,- 11.990,- 300,-

16.09. - 10.11.2019 33.990,- 1.900,- 1.700,- 15.990,- 700,- 19.990,- 1.000,- 900,- nelze nelze 93.990,- 10.500,- 10.000,- 11.990,- 300,-

11.11. - 20.12.2019 27.990,- 1.100,- 1.000,- 15.990,- 700,- 17.990,- 900,- 800,- nelze nelze 77.990,- 8.300,- 8.100,- 11.990,- 300,-

21.12. - 10.01.2020 49.990,- 3.900,- 3.700,- 19.990,- 900,- 23.990,- 1.500,- 1.300,- nelze nelze 97.990,- 10.500,- 10.000,- 13.990,- 500,-

11.01. - 15.02.2020 29.990,- 1.300,- 1.100,- 15.990,- 700,- 21.990,- 1.100,- 1.300,- nelze nelze 65.990,- 6.500,- 6.300,- 11.990,- 300,-

16.02. - 31.03.2020 35.990,- 2.500,- 2.300,- 15.990,- 700,- 21.990,- 1.100,- 1.300,- nelze nelze 63.990,- 6.500,- 6.300,- 11.990,- 300,-

01.04. - 15.05.2020 35.990,- 2.500,- 2.300,- 15.990,- 700,- 19.990,- 1.000,- 900,- nelze nelze 63.990,- 6.500,- 6.300,- 11.990,- 300,-

OBDOBÍ: WALDORF ASTORIA ***** Ras Al Khaimah, 
classic room, snídaně

RIXOS BAB AL BAHR ***** Ras Al Khaimah 
deluxe garden view, all inclusive

HILTON RAS AL KHAIMAH RESORT SPA ***** 
Ras Al Khaimah,  guest room, snídaně

01.07. - 15.09.2019 31.990,- 1.900,- 1.500,- 11.990,- 300,- 37.990,- 2.600,- 2.300,- 17.990,- 1.000,- 27.990,- 1.100,- 1.000,- 15.990,- 700,-

16.09. - 10.11.2019 31.990,- 1.900,- 1.500,- 11.990,- 300,- 33.990,- 1.900,- 1.700,- 17.990,- 1.000,- 27.990,- 1.100,- 1.000,- 15.990,- 700,-

11.11. - 20.12.2019 27.990,- 1.100,- 1.000,- 11.990,- 300,- 31.990,- 1.900,- 1.500,- 17.990,- 1.000,- 25.990,- 1.100,- 1.000,- 15.990,- 700,-

21.12. - 10.01.2020 39.990,- 2.700,- 2.400,- 13.990,- 500,- 41.990,- 3.100,- 2.900,- 23.990,- 1.500,- 33.990,- 1.900,- 1.700,- 19.990,- 900,-

11.01. - 15.02.2020 29.990,- 1.300,- 1.100,- 11.990,- 300,- 33.990,- 1.900,- 1.700,- 17.990,- 1.000,- 23.990,- 1.500,- 1.300,- 15.990,- 700,-

16.02. - 31.03.2020 31.990,- 1.900,- 1.500,- 11.990,- 300,- 37.990,- 2.600,- 2.300,- 17.990,- 1.000,- 25.990,- 1.100,- 1.000,- 15.990,- 700,-

01.04. - 15.05.2020 31.990,- 1.900,- 1.500,- 11.990,- 300,- 37.990,- 2.600,- 2.300,- 17.990,- 1.000,- 25.990,- 1.100,- 1.000,- 15.990,- 700,-

OBDOBÍ: THE COVE ROTANA RESORT **** 
Ras Al Khaimah, deluxe room, snídaně

MIRAMAR AL AQAH BEACH RESORT ***** 
Fujairah superior room, snídaně

FUJAIRAH ROTANA RESORT SPA ***** 
Fujairah classic room, snídaně

01.07. - 15.09.2019 38.490,- 2.500,- 2.300,- 15.990,- 700,- 38.490,- 2.500,- 2.300,- 17.990,- 1.000,- 38.490,- 2.500,- 2.300,- 15.990,- 700,-

16.09. - 10.11.2019 33.990,- 1.900,- 1.700,- 15.990,- 700,- 39.990,- 2.500,- 2.300,- 17.990,- 1.000,- 37.990,- 2.600,- 2.300,- 15.990,- 700,-

11.11. - 20.12.2019 27.990,- 1.100,- 1.000,- 15.990,- 700,- 33.990,- 1.900,- 1.700,- 17.990,- 1.000,- 33.990,- 1.900,- 1.700,- 15.990,- 700,-

21.12. - 10.01.2020 37.990,- 2.600,- 2.300,- 19.990,- 900,- 47.990,- 3.900,- 3.700,- 23.990,- 1.500,- 53.990,- 4.100,- 3.900,- 19.990,- 900,-

11.01. - 15.02.2020 25.990,- 1.100,- 1.000,- 15.990,- 700,- 27.990,- 1.100,- 1.000,- 17.990,- 1.000,- 25.990,- 1.100,- 1.000,- 15.990,- 700,-

16.02. - 31.03.2020 33.990,- 1.900,- 1.700,- 15.990,- 700,- 31.990,- 1.900,- 1.500,- 17.990,- 1.000,- 31.990,- 1.900,- 1.500,- 15.990,- 700,-

01.04. - 15.05.2020 33.990,- 1.900,- 1.700,- 15.990,- 700,- 31.990,- 1.900,- 1.500,- 17.990,- 1.000,- 31.990,- 1.900,- 1.500,- 15.990,- 700,-

OBDOBÍ: AL WADI DESERT RITZ-CARLTON PARTNER ***** 
Ras Al Khaimah, Al Rimal pool villa, snídaně

UMM AL QUWAIN BEACH HOTEL *** Umm Al 
Quwain, dvoulůžkový pokoj , all inclusive

SHERATON BEACH HOTEL SHARJAH ***** Sharjah, 
deluxe room, snídaně

01.07. - 15.09.2019 95.990,- 10.500,- 10.000,- 29.990,- 1.700,- 39.990,- 2.500,- 2.300,- 11.990,- 300,- 47.990,- 3.900,- 3.700,- 17.990,- 1.000,-

16.09. - 10.11.2019 95.990,- 10.500,- 10.000,- 29.990,- 1.700,- 39.990,- 2.500,- 2.300,- 11.990,- 300,- 47.990,- 3.900,- 3.700,- 17.990,- 1.000,-

11.11. - 20.12.2019 69.990,- 7.100,- 6.900,- 29.990,- 1.700,- 37.990,- 2.600,- 2.300,- 11.990,- 300,- 41.990,- 3.100,- 2.900,- 17.990,- 1.000,-

21.12. - 10.01.2020 129.990,- 19.490,- 17.990,- 31.990,- 1.900,- 47.990,- 3.900,- 3.700,- 13.990,- 500,- 59.990,- 5.500,- 5.300,- 23.990,- 1.500,-

11.01. - 15.02.2020 55.990,- 5.300,- 5.100,- 29.990,- 1.700,- 35.990,- 1.900,- 1.700,- 11.990,- 300,- 45.990,- 3.700,- 3.400,- 17.990,- 1.000,-

16.02. - 31.03.2020 73.990,- 7.700,- 7.200,- 29.990,- 1.700,- 35.990,- 1.900,- 1.700,- 11.990,- 300,- 45.990,- 3.700,- 3.400,- 17.990,- 1.000,-

01.04. - 15.05.2020 69.990,- 7.100,- 6.900,- 29.990,- 1.700,- 31.990,- 1.900,- 1.500,- 11.990,- 300,- 47.990,- 3.900,- 3.700,- 17.990,- 1.000,-

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY|Ajman, Ras Al Khaimah, Fujajrah, Um Al Quwain, Sharjah     str. 226
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EXO 315 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě
OBDOBÍ: HILTON DOHA *****, guest room SV, snídaně INTERCONTINENTAL DOHA *****, superior, snídaně THE ST. REGIS DOHA *****, superior, snídaně

01.11. - 20.12.2019 33.390,- 1.800,- 1.500,- 21.790,- .600,- 33.990,- 1.920,- 1.080,- 21.790,- .600,- 45.490,- 3.530,- 2.400,- 24.890,- 1.050,-

21.12. - 10.01.2020 40.790,- 2.200,- 1.900,- 26.790,- .650,- 38.790,- 1.920,- 1.080,- 26.390,- .600,- 52.590,- 3.890,- 2.850,- 29.990,- 1.150,-

11.01. - 31.03.2020 34.390,- 1.950,- 1.650,- 21.790,- .600,- 33.990,- 1.920,- 1.080,- 21.790,- .600,- 45.490,- 3.530,- 2.400,- 24.890,- 1.050,-

01.04. - 18.04.2020 36.290,- 2.200,- 1.900,- 22.190,- .600,- 33.990,- 1.920,- 1.080,- 21.790,- .600,- 45.490,- 3.530,- 2.400,- 24.890,- 1.050,-

19.04. - 15.09.2020 34.390,- 1.950,- 1.650,- 21.790,- .600,- 33.990,- 1.920,- 1.080,- 21.790,- .600,- 45.490,- 3.530,- 2.400,- 24.890,- 1.050,-

16.09. - 30.09.2020 34.390,- 1.950,- 1.650,- 21.790,- .600,- 33.990,- 1.920,- 1.080,- 21.790,- .600,- 45.490,- 3.530,- 2.400,- 24.890,- 1.050,-

01.10. - 31.10.2020 34.390,- 1.950,- 1.650,- 21.790,- .600,- 33.990,- 1.920,- 1.080,- 21.790,- .600,- 45.490,- 3.530,- 2.400,- 24.890,- 1.050,-

OBDOBÍ: SHARQ VILLAGE & SPA A RITZ CARLTON *****,  
deluxe resort, snídaně

MARSA MALAZ KEMPINSKI THE PEARL - DOHA 
*****+, deluxe pearl view, snídaně

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací 
třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme 

na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 
2 - 12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. 

Cena zahrnuje letištní taxy. V Oman Dive je podmínkou 
zakoupení potápěčského balíčku (ceny od 175,- USD). 

V ceně nejsou zahrnuty povinné příplatky 
za štědrovečerní a silvestrovské večeře.

01.11. - 20.12.2019 47.990,- 3.890,- 3.100,- 31.190,- 1.950,- 47.590,- 3.830,- 3.000,- 33.690,- 2.300,-

21.12. - 10.01.2020 52.590,- 3.890,- 3.100,- 39.790,- 2.520,- 54.690,- 4.190,- 2.290,- 39.790,- 2.520,-

11.01. - 31.03.2020 47.990,- 3.890,- 3.100,- 31.190,- 1.950,- 47.590,- 3.830,- 3.000,- 33.690,- 2.300,-

01.04. - 15.04.2020 47.990,- 3.890,- 3.100,- 31.190,- 1.950,- 47.590,- 3.830,- 3.000,- 33.690,- 2.300,-

16.04. - 15.09.2020 47.990,- 3.890,- 3.100,- 31.190,- 1.950,- 46.390,- 3.650,- 2.850,- 32.890,- 2.190,-

16.09. - 30.09.2020 42.190,- 3.050,- 2.220,- 28.290,- 1.520,- 46.390,- 3.650,- 2.850,- 32.890,- 2.190,-

01.10. - 31.10.2020 47.990,- 3.890,- 3.100,- 31.190,- 1.950,- 47.590,- 3.830,- 3.000,- 33.690,- 2.300,-

KATAR|Doha – individuálně 9 dní (7 nocí)   QATAR AIRWAYS str. 248

IZRAEL|Mrtvé moře - Ein Bokek, Neve Zohar – individuálně 9 dní (7 nocí) str. 253

EXO 358 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: HOTEL LEONARDO INN DEAD SEA ***
Ein Bokek, polopenze

HOTEL ISROTEL GANIM **** 
Ein Bokek, polopenze

HOTEL OASIS DEAD SEA ****
Ein Bokek, polopenze

01.09. - 20.12.2019 39.990,- 3.400,- 2.900,- 21.490,- 700,- 41.490,- 3.600,- 3.200,- 21.490,- 700,- 47.490,- 4.600,- 3.900,- 21.490,- 700,-

21.12. - 10.01.2020 45.490,- 3.900,- 3.400,- 22.490,- 900,- 49.990,- 4.100,- 3.900,- 22.490,- 900,- 49.490,- 4.800,- 4.100,- 22.490,- 900,-

11.01. - 21.04.2020 37.990,- 2.500,- 2.300,- 21.490,- 700,- 39.990,- 2.900,- 2.700,- 21.490,- 700,- 45.990,- 3.900,- 3.700,- 21.490,- 700,-

22.04. - 30.06.2020 37.990,- 2.500,- 2.300,- 21.490,- 700,- 39.990,- 2.900,- 2.700,- 21.490,- 700,- 45.990,- 3.900,- 3.700,- 21.490,- 700,-

01.07. - 31.08.2020 41.990,- 3.600,- 3.200,- 22.490,- 900,- 41.990,- 3.600,- 3.200,- 22.490,- 900,- 47.990,- 3.900,- 3.700,- 22.490,- 900,-

01.09. - 20.12.2020 37.990,- 2.500,- 2.300,- 21.490,- 700,- 39.990,- 2.900,- 2.700,- 21.490,- 700,- 45.990,- 3.900,- 3.700,- 21.490,- 700,-

Příplatek za večeři již v ceně již v ceně již v ceně

OBDOBÍ: HOTEL CROWNE PLAZA *****
Ein Bokek, snídaně

HOTEL HERODS DEAD SEA ***** 
Neve Zohar, snídaně

HOTEL LEONARDO CLUB DEAD SEA ****
Neve Zohar, All Inclusive

01.09. - 20.12.2019 51.990,- 4.700,- 4.500,- 25.490,- 900,- 45.990,- 3.900,- 3.700,- 31.990,- 1.900,- 53.990,- 5.300,- 4.900,- 31.990,- 1.900,-

21.12. - 10.01.2020 55.990,- 4.900,- 4.700,- 26.490,- 1.100,- 51.990,- 4.700,- 4.500,- 33.490,- 2.100,- 59.990,- 5.700,- 5.300,- 33.490,- 2.100,-

11.01. - 21.04.2020 49.990,- 4.100,- 3.900,- 25.490,- 900,- 45.990,- 3.900,- 3.700,- 31.990,- 1.900,- 51.990,- 4.700,- 4.500,- 31.990,- 1.900,-

22.04. - 30.06.2020 49.990,- 4.100,- 3.900,- 25.490,- 900,- 45.990,- 3.900,- 3.700,- 31.990,- 1.900,- 51.990,- 4.700,- 4.500,- 31.990,- 1.900,-

01.07. - 31.08.2020 51.990,- 4.700,- 4.500,- 26.490,- 1.100,- 47.990,- 3.900,- 3.700,- 33.490,- 2.100,- 53.990,- 5.300,- 4.900,- 33.490,- 2.100,-

01.09. - 20.12.2020 49.990,- 4.100,- 3.900,- 25.490,- 900,- 45.990,- 3.900,- 3.700,- 31.990,- 1.900,- 51.990,- 4.700,- 4.500,- 31.990,- 1.900,-

Příplatek za večeři dospělý 800,- Kč/ dítě 400,- Kč dospělý 1.000,- Kč/ dítě 500,- Kč již v ceně

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 - 12 let při ubytování se dvěma dospělými 
osobami. V ceně zájezdu je zahrnut zpáteční hromadný transfer Tel Aviv - Mrtvé moře - Tel Aviv. Pokud nechcete cestovat společně s ostatními klienty, můžeme Vám nabídnout soukromý transfer. Příplatek za 
zpáteční soukromý transfer Tel Aviv - Mrtvé moře - Tel Aviv je 3.500,- Kč za osobu (tato částka není zahrnuta v ceně zájezdu). Cena zahrnuje letištní taxy.

IZRAEL|Rudé moře - Eilat – individuálně 9 dní (7 nocí) str. 253

EXO 355 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: HOTEL ISROTEL YAM SUF **** 
Eilat, snídaně

HOTEL ISROTEL KING SOLOMON ****
Eilat, polopenze

HOTEL ISROTEL LAGOONA ****
Eilat, All Inclusive

01.09. - 20.12.2019 31.990,- 2.300,- 2.100,- 21.490,- 700,- 39.990,- 3.100,- 2.900,- 22.990,- 1.200,- 39.990,- 3.300,- 2.900,- 22.990,- 1.200,-

21.12. - 10.01.2020 37.990,- 2.500,- 2.300,- 22.490,- 900,- 43.990,- 3.300,- 3.100,- 22.990,- 1.200,- 45.990,- 3.900,- 3.700,- 22.990,- 1.200,-

11.01. - 21.04.2020 31.990,- 2.300,- 2.100,- 21.490,- 700,- 37.990,- 2.900,- 2.700,- 21.490,- 1.000,- 39.990,- 3.300,- 2.900,- 21.490,- 1.000,-

22.04. - 30.06.2020 29.990,- 1.300,- 1.300,- 21.490,- 700,- 37.990,- 2.900,- 2.700,- 22.990,- 1.200,- 39.990,- 3.300,- 2.900,- 22.990,- 1.200,-

01.07. - 31.08.2020 33.990,- 1.900,- 1.700,- 22.490,- 900,- 39.990,- 3.100,- 2.900,- 24.490,- 1.300,- 41.490,- 3.500,- 3.100,- 24.490,- 1.300,-

01.09. - 20.12.2020 29.990,- 1.300,- 1.300,- 21.490,- 700,- 31.990,- 2.300,- 2.100,- 22.990,- 1.200,- 39.990,- 3.300,- 2.900,- 22.990,- 1.200,-

Příplatek za večeři dospělý 1.000,- / dítě 500,- již v ceně již v ceně

OBDOBÍ: HOTEL PRIMA MUSIC ****
Eilat, snídaně

HOTEL HILTON QUEEN OF SHEBA *****
Eilat, snídaně

HOTEL HERODS PALACE *****
Eilat, snídaně

01.09. - 20.12.2019 35.990,- 2.500,- 2.300,- 22.490,- 1.200,- 45.990,- 3.900,- 3.700,- 31.990,- 1.900,- 49.990,- 4.100,- 3.900,- 31.990,- 1.900,-

21.12. - 10.01.2020 43.990,- 3.300,- 3.100,- 22.490,- 1.300,- 49.990,- 4.100,- 3.900,- 33.490,- 2.100,- 63.490,- 5.600,- 5.200,- 33.490,- 2.100,-

11.01. - 21.04.2020 33.990,- 1.900,- 1.700,- 21.490,- 1.000,- 43.990,- 3.300,- 3.100,- 31.990,- 1.900,- 47.990,- 3.900,- 3.700,- 31.990,- 1.900,-

22.04. - 30.06.2020 33.990,- 1.900,- 1.700,- 22.490,- 1.200,- 43.990,- 3.300,- 3.100,- 31.990,- 1.900,- 49.990,- 4.100,- 3.900,- 31.990,- 1.900,-

01.07. - 31.08.2020 35.990,- 2.500,- 2.300,- 24.490,- 1.300,- 45.990,- 3.900,- 3.700,- 33.490,- 2.100,- 51.990,- 4.300,- 4.100,- 33.490,- 2.100,-

01.09. - 20.12.2020 33.990,- 1.900,- 1.700,- 22.490,- 1.200,- 41.990,- 2.700,- 2.500,- 31.990,- 1.900,- 47.990,- 3.900,- 3.700,- 31.990,- 1.900,-

Příplatek za večeři dospělý 800,- / dítě 400,- dospělý 1.600,- / dítě 800,- dospělý 1.400,- / dítě 700,-

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 - 12 let při ubytování se dvěma dospělými 
osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.
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EXO 415 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě 

OBDOBÍ: PROTEA CAPE CASTLE*** Kapské Město,
standard pokoj snídaně

PROTEA BREAKWATER LODGE **** Kapské 
Město, standard pokoj snídaně

CAPE GRACE HOTEL ***** Kapské Město, 
Winelands standard pokoj snídaně

15.12. -  31.12.2019 44.990,- 2.200,- 1.400,- 2.900,- 2.300,- 1.500,- 90.990,- 8.500,- 7.900,-

01.01. – 30.04.2020 39.990,- 1.900,- 1.100,- 2.500,- 1.900,- 1.500,- 79.990,- 7.200,- 6.800,-

01.05. – 30.09.2020 41.990,- 1.900,- 1.100,- 2.200,- 1.600,- 1.200,- 79.990,- 7.200,- 6.800,-

01.10. – 30.11.2020 39.990,- 1.900,- 1.100,- 2.500,- 1.900,- 1.500,- 79.990,- 7.200,- 6.800,-

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA|Kapské Město – individuálně 10 dní (7 nocí) str. 261

Cena zahrnuje letištní taxy s leteckou společností Emirates. Při rezervaci s jinou letecké společnosti může dojít k navýšení letištní a palivové taxy. Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě a pro 
optimální letecké spojení. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 – 12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami v jednom pokoji, 
který je zpravidla vybaven dvěma postelemi. Ceny za ubytování se mohou výrazně změnit pro data státních svátků a konání významných kulturních a sportovních akcí. Zájezd lze prodloužit o libovolný počet 
dní, případně o pobyt v Durbanu nebo oblasti Garden Route. Na dobu pobytu si u nás můžete zapůjčit vůz kategorie Compact za 9.900,- Kč/týden. Fakultativní akce (cena při 2 platících osobách): 1. Polodenní 
prohlídka Kapského Města s návštěvou Stolové hory - 4.890,- Kč, 2. Mys Dobré naděje - 6.590,- Kč, 3. Zemí vinohradů - 6.490,- Kč.

EXO 419 – cena dospělá osoba za 5 nocí/příplatek za jednolůžkový pokoj za zájezd

OBDOBÍ:
INN ON THE SQUARE *** Kapské Město a  
CAMP OKAVANGO ****+ Delta Okavango

standard pokoj snídaně, safari*

VICTORIA & ALFRED HOTEL **** Kapské Město a 
KANANA ****+ Delta Okavango
standard pokoj snídaně, safari*

01.11. – 31.12.2019 79.990,- 8.700,- 88.990,- 15.400,-

01.01. – 31.03.2020 78.990,- 8.700,- 87.990,- 15.400,-

01.04. – 30.06.2020 79.990,- 9.200,- 89.990,- 15.400,-

01.07. – 30.10.2020 94.990,- 16.900,- 102.990,- 25.400,-

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA + BOTSWANA |Kapské Město a Delta Okavango – individuálně 8 dní (5 nocí) str. 260

Cena zahrnuje leteckou přepravu s leteckou společností Emirates. Při rezervaci s jinou letecké společnosti může dojít k navýšení letištní a palivové taxy. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání.
Ceny za ubytování se mohou výrazně změnit pro data státních svátků a konání významných kulturních a sportovních akcí. *V ceně pobytu v soukromém safari je v každém dni zahrnuto: plná penze, ubytování, ranní a odpolední 
safari v kánoích a v terénních vozech. Tento zájezd lze prodloužit o libovolný počet dní v Kapském Městě i v Deltě Okavango. Další možná prodloužení v jiných destinacích zpracujeme na vyžádání.

EXO 416 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: PROTEA HOTEL WILDERRNESS RESORT *** Garden Route,
standard pokoj snídaně

WHALESONG COASTAL LODGE **** Plettenberg Bay,
standard pokoj snídaně

01.11. – 14.12.2019 42.990,- 1.700,- 900,- 23.990,- 1.000,- 52.990,- 2.000,- 1.000,- 32.990,- 1.000

15.12. – 31.12.2019 51.990,- 1.700,- 900,- 30.990,- 1.000,- 61.990,- 2.000,- 1.000,- 39.990,- 1.000

01.01. – 30.04.2020 42.990,- 1.700,- 900,- 23.990,- 1.000,- 52.990,- 2.000,- 1.000,- 32.990,- 1.000

01.05. – 30.09.2020 43.990,- 1.300,- 800,- 26.990,- 800,- 51.990,- 1.500,- 800,- 32.990,- 800

01.10. – 30.11.2020 42.990,- 1.700,- 900,- 23.990,- 1.000,- 52.990,- 2.000,- 1.000,- 32.990,- 1.000

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA|Garden Route – individuálně 10 dní (7 nocí) str. 259

Cena zahrnuje letištní taxy s leteckou společností Emirates. Při rezervaci s jinou letecké společnosti může dojít k navýšení letištní a palivové taxy. Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě a pro 
optimální letecké spojení. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 – 12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami v jednom pokoji, 
který je zpravidla vybaven dvěma postelemi. Ceny za ubytování se mohou výrazně změnit pro data státních svátků a konání významných kulturních a sportovních akcí. Tento zájezd lze prodloužit o libovolný počet 
dní, případně o pobyt v Kapském Městě. Na dobu pobytu si u nás můžete zapůjčit vůz kategorie Compact za 9.900,- Kč

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA|Durban – individuálně 10 dní (7 nocí)  str. 261

Cena zahrnuje letištní taxy s leteckou společností Emirates. Při rezervaci s jinou letecké společnosti může dojít k navýšení letištní a palivové taxy. Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě a pro 
optimální letecké spojení. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 – 11 let při ubytování se dvěma dospělými osobami v jednom pokoji, 
který je zpravidla vybaven dvěma postelemi. Ceny za ubytování se mohou výrazně změnit pro data státních svátků a konání významných kulturních a sportovních akcí. Tento zájezd lze prodloužit o libovolný počet 
dní, případně o pobyt v Kapském Městě. Na dobu pobytu si u nás můžete zapůjčit vůz kategorie Compact za 9.900,- Kč

EXO 426 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/ jako prodloužení k zájezdu 
do JAR EXO 400 a 405

OBDOBÍ:
PEMBA BEACH HOTEL **** 

standard pokoj snídaně/plná penze 
možná za 70,- USD/osoba/den

MATEMO ISLAND ***** Beach Chalet 
Bungalov na pláži s plnou penzí

MEDJUMBE PRIVAT ISLAND ***** 
Bungalov na pláži s plnou penzí

01.11. – 22.12.2019 63.990,- 4.400,- 2.400,- 43.990,- 115.990,- 9.300,- 7.800,- 95.990,- 144.990,- 12.000,- 9.900,- 124.990,-

23.12. – 05.01.2020 68.990,- 5.200,- 2.500,- 48.990,- 131.990,- 11.100,- 8.200,- 111.990,- 150.990,- 12.000,- 9.900,- 130.990,-

06.01. – 30.04.2020 63.990,- 4.400,- 2.400,- 43.990,- 115.990,- 9.300,- 7.800,- 95.990,- 144.990,- 12.000,- 9.900,- 124.990,-

01.05.  - 30.09.2020 63.990,- 4.800,- 2.400,- 43.990,- 115.990,- 9.300,- 7.800,- 95.990,- 144.990,- 12.000,- 9.900,- 124.990,-

01.10. - 30.11.2020 63.990,- 4.400,- 2.400,- 43.990,- 115.990,- 9.300,- 7.800,- 95.990,- 144.990,- 12.000,- 9.900,- 124.990,-

MOSAMBIK|individuálně 10 dní (7 nocí)  str. 266

Cena zahrnuje letištní taxy. Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě a pro optimální letecké spojení. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. V hotelu MEDJUMBE PRIVAT 
ISLAND není povoleno ubytovávat děti do 12 let. Ceny za ubytování se mohou výrazně změnit pro data státních svátků a konání významných kulturních a sportovních akcí. Zájezd lze vedle poznávacích zájezdů do 
JAR uskutečnit i jako prodloužení k zájezdům do Namibie, Zimbabwe, Botswany či Zambie (cena na vyžádání). Zájezd je možné prodloužit o libovolný počet dní. Fakultativně : Vodní lyžování 30,- USD; Pozorování 
velryb 55,- USD (MATEMO ISLAND 95,- USD, MEDJUMBE 145,- USD); Plavba při západu slunce 55,- USD/osoba; Šnorchlování s výstrojí 40,- USD, Potápění s výstrojí (1 ponor) od 75,- USD (PEMBA BECH HOTEL 
od 65,- USD); Lov ryb  4 hod od 300,- USD, 8hod od 450,- USD.

EXO 420 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě
OBDOBÍ: RIVERSIDE **** Durban, standard pokoj snídaně THE OYSTER BOX ***** Durban, standard pokoj snídaně

01.11. – 14.12.2019 48.990,- 2.600,- 1.300,- 25.990,- 500,- 65.990,- 5.300,- 5.000,- 39.990,- 2.000,-

15.12. – 31.12.2019 57.990,- 2.600,- 1.300,- 31.990,- 500,- 69.990,- 5.300,- 5.000,- 42.990,- 2.000,-

01.01. – 30.04.2020 48.990,- 2.600,- 1.300,- 25.990,- 500,- 65.990,- 4.900,- 5.000,- 39.990,- 2.000,-

01.05. – 30.09.2020 52.990,- 2.600,- 1.300,- 27.990,- 500,- 66.990,- 4.900,- 5.000,- 42.990,- 2.000,-

01.10. – 30.11.2020 48.990,- 2.600,- 1.300,- 25.990,- 500,- 65.990,- 5.300,- 5.000,- 39.990,- 2.000,-
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EXO 440 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc /příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: BLUE LAGOON CHALET **
chalet bez stravy

CORAL STRAND SMART CHOICE HOTEL ***+
standardní pokoj snídaně

AVANI SEYCHELLES BARBARONS RESORT&SPA***+
standardní pokoj snídaně

01.10. - 31.10. 2019 48.490,- 2.250,- 2.250,- 31.990,- 800,- 75.990,- 5.100,- 4.400,- 48.990,- 1.850,- 78.490,- 5.700,- 5.100,- 29.990,- 0,-

01.11. - 14.12. 2019 48.490,- 2.250,- 2.250,- 31.990,- 800,- 75.990,- 5.100,- 4.400,- 48.990,- 1.850,- 78.490,- 5.700,- 5.100,- 29.990,- 0,-

16.12. - 10.01. 2020 74.490,- 2.250,- 2.250,- 43.990,- 800,- 105.490,- 7.000,- 5.900,- 63.700,- 1.850,- 117.990,- 9.000,- 9.000,- 66.990,- 3.000,-

11.01. - 10.04. 2020 73.990,- 2.250,- 2.250,- 33.990,- 800,- 75.990,- 5.100,- 4.400,- 48.990,- 1.850,- 78.490,- 5.700,- 5.100,- 29.990,- 0,-

11.04. - 15.06. 2020 48.490,- 2.250,- 2.250,- 31.990,- 800,- 75.990,- 5.100,- 4.400,- 48.990,- 1.850,- 78.490,- 5.700,- 5.100,- 29.990,- 0,-

16.06. - 31.08. 2020 68.490,- 2.250,- 2.250,- 32.990,- 800,- 86.990,- 6.500,- 5.500,- 55.480,- 1.850,- 84.990,- 5.700,- 5.100,- 34.490,- 0,-

01.09. - 31.10. 2020 48.490,- 2.250,- 2.250,- 31.990,- 800,- 75.990,- 5.100,- 4.400,- 48.990,- 1.850,- 78.490,- 5.700,- 5.100,- 29.990,- 0,-

Příplatky večeře dospělá osoba den 1.000,- Kč/dítě 750,- Kč
oběd a večeře dospělá osoba den 2.000,- Kč/dítě 1.300,- Kč

večeře dospělá osoba den 1.590,- Kč/dítě 800,- Kč
oběd a večeře dospělá osoba den 2.800,- Kč/dítě 1.400,- Kč

OBDOBÍ: VALMER RESORT ***+

studio s výhledem do zahrady snídaně
HILTON SEYCHELLES ALLAMANDA ****

standardní pokoj snídaně 
SUNSET BEACH ****+ 
Junior suite snídaně

01.10. - 31.10. 2019 59.990,- 3.400,- 2.800,- 33.990,- 1.700,- 77.490,- 5.700,- 4.900,- 32.990,- 900,- 75.490,- 5.700,- 4.800,- 37.990,- 2.100,-

01.11. - 14.12. 2019 59.990,- 3.400,- 2.800,- 33.990,- 1.700,- 77.490,- 5.700,- 4.900,- 32.990,- 900,- 75.490,- 5.700,- 4.800,- 37.990,- 2.100,-

16.12. - 10.01. 2020 75.990,- 4.000,- 2.800,- 49.990,- 1.700,- 142.490,- 12.200,- 8.500,- 48.490,- 2.900,- 102.490,- 7.200,- 4.200,- 55.990,- 2.100,-

11.01. - 10.04. 2020 75.490,- 3.700,- 2.800,- 33.990,- 1.700,- 83.490,- 6.700,- 4.900,- 32.990,- 900,- 75.490,- 5.700,- 4.800,- 37.990,- 2.100,-

11.04. - 15.06. 2020 59.990,- 3.400,- 2.800,- 33.990,- 1.700,- 77.490,- 5.700,- 4.900,- 32.990,- 900,- 75.490,- 5.700,- 4.800,- 37.990,- 2.100,-

16.06. - 31.08. 2020 66.490,- 3.400,- 2.800,- 36.490,- 1.700,- 84.490,- 6.800,- 4.800,- 32.490,- 900,- 77.490,- 5.800,- 4.900,- 36.990,- 2.100,-

01.09. - 31.10. 2020 59.990,- 3.400,- 2.800,- 33.990,- 1.700,- 77.490,- 5.700,- 4.900,- 32.990,- 900,- 75.490,- 5.700,- 4.800,- 37.990,- 2.100,-

Příplatky večeře dospělá osoba den 900,- Kč/dítě 400,- Kč večeře dospělá osoba den 1.400,- Kč/dítě 700,- Kč
oběd a večeře dospělá osoba den 2.500,- Kč/dítě 1.250,- Kč večeře dospělá osoba den 1.500,- Kč/dítě 550,- Kč

OBDOBÍ: BANYAN TREE ***** 
vila ve svahu s bazénem snídaně

CONSTANCE EPHELIA *****
Junior suite polopenze

Ceny letenek  jsou kalkulovány v optimální 
knihovací třídě. 

Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme 
na vyžádání.

  
Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována 

pro 1 dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma 
dospělými osobami.

Cena zahrnuje letištní taxy.

01.10. - 31.10. 2019 132.990,- 13.590,- 13.590,- 29.490,- 0,- 97.490,- 9.700,- 5.900,- 52.990,- 2.700,-

01.11. - 14.12. 2019 122.490,- 11.700,- 1.700,- 29.490,- 0,- 97.490,- 9.700,- 5.900,- 52.990,- 2.700,-

16.12. - 10.01. 2020 217.490,- 23.500,- 23.500,- 42.490,- 0,- 145.990,- 13.590,- 13.590,- 66.990,- 2.500,-

11.01. - 10.04. 2020 132.990,- 13.590,- 13.590,- 29.490,- 0,- 107.490,- 10.400,- 6.400,- 46.490,- 2.500,-

11.04. - 15.06. 2020 122.490,- 11.700,- 11.700,- 29.490,- 0,- 107.490,- 10.400,- 6.400,- 46.490,- 2.500,-

16.06. - 31.08. 2020 132.490,- 13.590,- 13.590,- 32.990,- 0,- 116.490,- 10.400,- 6.400,- 56.490,- 2.500,-

01.09. - 31.10. 2020 122.490,- 11.700,- 11.700,- 29.490,- 0,- 97.490,- 10.400,- 6.400,- 46.490,- 2.500,-

Příplatky večeře dospělá osoba den 3.000,- Kč/dítě 1.500,- Kč obědy dospělá osoba den 1.000,- Kč/dítě 500,- Kč 

SEYCHELY|ostrov Mahé – individuálně 10 dní (7nocí) str. 268

EXO 446 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc /příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: LE RELAX BEACH **+ 
standardní pokoj snídaně

BERJAYA PRASLIN BEACH **+ 
pokoj deluxe snídaně

INDIAN OCEAN LODGE ***+ 
standardní pokoj snídaně

01.10. - 31.10. 2019 57.490,- 2.050,- 1.600,- 42.490,- 1.850,- 65.490,- 3.000,- 3.000,- 47.490,- 1.300,- 68.490,- 4.000,- 3.100,- 32.490,- 0,-

01.11. - 14.12. 2019 57.490,- 2.050,- 1.600,- 42.490,- 1.850,- 65.490,- 3.000,- 3.000,- 47.490,- 1.300,- 72.490,- 3.500,- 2.700,- 32.490,- 0,-

16.12. - 10.01. 2020 72.990,- 2.050,- 1.600,- 57.490,- 1.850,- 92.490,- 4.600,- 3.300,- 65.990,- 1.500,- 92.990,- 4.800,- 3.700,- 46.990,- 0,-

11.01. - 10.04. 2020 61.990,- 2.050,- 1.600,- 42.490,- 1.850,- 65.490,- 3.000,- 3.000,- 47.490,- 1.300,- 76.490,- 4.000,- 2.700,- 32.490,- 0,-

11.04. - 15.06. 2020 57.490,- 2.050,- 1.600,- 42.490,- 1.850,- 65.490,- 3.000,- 3.000,- 47.490,- 1.300,- 72.490,- 3.500,- 2.700,- 32.490,- 0,-

16.06. - 31.08. 2020 66.490,- 2.050,- 1.600,- 42.490,- 1.850,- 78.490,- 3.000,- 3.000,- 52.990,- 1.300,- 79.990,- 3.800,- 2.500,- 34.990,- 0,-

01.09. - 31.10. 2020 57.490,- 2.050,- 1.600,- 42.490,- 1.850,- 65.490,- 3.000,- 3.000,- 47.490,- 1.300,- 72.490,- 3.500,- 2.700,- 32.490,- 0,-

Příplatky večeře dospělá osoba den 1.100,- Kč/dítě 550,- Kč * večeře dospělá osoba den 1.200,- Kč/dítě 600,- Kč večeře dospělá osoba den 1.300,- Kč/dítě 500,- Kč

OBDOBÍ: ACAJOU HOTEL ***+ 
standardní pokoj snídaně

CASTELO BEACH **** 
Junior suite snídaně

CONSTANCE LEMURIA RESORT  ***** 
Junior suite snídaně

01.10. - 31.10. 2019 81.490,- 4.800,- 3.100,- 42.490,- 1.850,- 81.490,- 4.800,- 3.100,- 42.490,- 1.850,- 122.490,- 9.800,- 6.400,- 47.990,- 2.900,-

01.11. - 15.12. 2019 81.490,- 4.800,- 3.100,- 42.490,- 1.850,- 81.490,- 4.800,- 3.100,- 42.490,- 1.850,- 128.990,- 11.600,- 8.000,- 49.990,- 2.900,-

16.12. - 10.01. 2020 101.490,- 5.800,- 3.400,- 59.990,- 2.100,- 101.490,- 5.800,- 3.400,- 59.990,- 2.100,- 163.490,- 14.900,- 14.900,- 81.990,- 2.900,-

11.01. - 10.04. 2020 84.490,- 5.500,- 3.100,- 42.490,- 1.850,- 84.490,- 5.500,- 3.100,- 42.490,- 1.850,- 126.990,- 8.000,- 7.700,- 49.990,- 2.900,-

11.04. - 15.06. 2020 81.490,- 4.800,- 3.100,- 42.490,- 1.850,- 81.490,- 4.800,- 3.100,- 42.490,- 1.850,- 116.490,- 8.000,- 7.700,- 49.990,- 2.900,-

16.06. - 31.08. 2020 86.490,- 4.800,- 3.100,- 42.490,- 1.850,- 86.490,- 4.800,- 3.100,- 42.490,- 1.850,- 122.490,- 9.800,- 6.400,- 47.990,- 2.900,-

01.09. - 31.10. 2020 81.490,- 4.800,- 3.100,- 42.490,- 1.850,- 81.490,- 4.800,- 3.100,- 42.490,- 1.850,- 128.990,- 11.600,- 8.000,- 49.990,- 2.900,-

Příplatky večeře dospělá osoba den 1.100,- Kč/dítě 550,- Kč večeře dospělá osoba den 1.100,- Kč/dítě 550,- Kč večeře dospělá osoba den 1.800,- Kč/dítě 900,- Kč

SEYCHELY|ostrov Praslin – individuálně 10 dní (7nocí) str. 269

Ceny letenek  jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let 
při ubytování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.          
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EXO 457 – cena dospělá osoba za 10 nocí/příplatek za noc navíc Mauritius/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc Mauritius/ příplatek za noc navíc 
Seychely/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc Seychely cena dítě 10 nocí /příplatek za noc navíc dítě Mauritius/ příplatek za noc navíc Seychely

OBDOBÍ: BLUE LAGOON CHALET **  chalet bez strvay 
a VILLAS MON PLAISIR **+ standardní pokoj s polopenzí a nápoji

CORAL STRAND SMART CHOICE ***+  standardní pokoj polopenze
a MERVILLE BY LUX ***+ standardní pokoj polopenze

01.10. - 31.10. 2019 81.490,- 2.750,- 2.750,- 2.700,- 1.600,- 44.990,- 1300,- 0,- 92.990,- 5.600,- 4.900,- 4.600,- 3.200,- 39.490,- 2.350,- 0,-

01.11. - 15.12. 2019 81.490,- 2.750,- 2.750,- 2.700,- 1.600,- 44.990,- 1300,- 0,- 98.990,- 5.600,- 4.900,- 4.600,- 3.200,- 39.490,- 2.350,- 0,-

16.12. - 10.01. 2020 93.490,- 2.750,- 2.750,- 2.700,- 1.600,- 48.990,- 1300,- 0,- 142.490,- 7.500,- 6.400,- 7.900,- 5.300,- 43.490,- 2.350,- 0,-

11.01. - 10.04. 2020 81.490,- 2.750,- 2.750,- 2.700,- 1.600,- 44.990,- 1300,- 0,- 94.990,- 5.600,- 4.900,- 3.500,- 3.200,- 39.490,- 2.350,- 0,-

11.04. - 15.06. 2020 86.490,- 2.750,- 2.750,- 2.700,- 1.600,- 44.990,- 1300,- 0,- 97.990,- 5.600,- 4.900,- 3.500,- 3.200,- 39.490,- 2.350,- 0,-

16.06. - 31.08. 2020 98.990,- 2.750,- 2.750,- 2.700,- 1.600,- 48.990,- 1300,- 0,- 107.990,- 7.000,- 6.000,- 3.000,- 2.600,- 43.490,- 2.350,- 0,-

01.09. - 31.10. 2020 81.490,- 2.750,- 2.750,- 2.700,- 1.600,- 44.990,- 1300,- 0,- 94.990,- 5.600,- 4.900,- 4.600,- 3.200,- 39.490,- 2.350,- 0,-

Příplatky Seychely All Inclusive dospělá osoba 1.000,- Kč/den; dítě 550,- Kč/den
Mauritius All Inclusive dospělá osoba 1.100,- Kč/den; dítě 600,- Kč/den

OBDOBÍ: AVANI BARBARONS ***+ pokoj superior polopenze
a BEACHCOMBER CANONNIER **** pokoj superior polopenze

CONSTANCE EPHELIA ***** pokoj Junior suite polopenze
a CONSTANCE BELLE MARE PLAGE ***** pokoj Junior suite polopenze

01.10. - 31.10. 2019 104.990,- 6.200,- 5.600,- 5.400,- 2.900,- 53.990,- 500,- 2.400,- 119.990,- 9.700,- 6.000,- 9.000,- 5.600,- 57.990,- 2.700,- 2.700,-

01.11. - 15.12. 2019 107.490,- 6.200,- 5.600,- 5.400,- 2.900,- 53.990,- 500,- 2.400,- 126.490,- 9.700,- 6.000,- 9.000,- 5.600,- 57.990,- 2.700,- 2.700,-

16.12. - 10.01. 2020 150.490,- 9.500,- 9.500,- 7.810,- 4.000,- 65.990,- 3500,- 2.400,- 176.990,- 13.600,- 13.600,- 12.500,- 12.500,- 62.490,- 2.500,- 2.700,-

11.01. - 10.04. 2020 108.990,- 6.200,- 5.600,- 5.400,- 2.900,- 93.990,- 500,- 2.400,- 127.490,- 10.400,- 6.400,- 9.000,- 5.600,- 57.990,- 2.500,- 2.700,-

11.04. - 15.06. 2020 113.490,- 6.200,- 5.600,- 5.400,- 2.900,- 45.990,- 500,- 500,- 118.990,- 10.400,- 6.400,- 7.500,- 5.200,- 57.990,- 2.500,- 500,-

16.06. - 31.08. 2020 117.990,- 6.200,- 5.600,- 4.600,- 2.600,- 49.990,- 500,- 1.500,- 130.990,- 10.400,- 6.400,- 6.000,- 3.500,- 62.490,- 2.500,- 500,-

01.09. - 31.10. 2020 107.490,- 6.200,- 5.600,- 5.400,- 2.900,- 53.990,- 500,- 2.400,- 119.990,- 10.400,- 6.400,- 9.000,- 5.600,- 57.990,- 2.500,- 2.700,-

Příplatky Seychely obědy dospělá osoba 1.200,- Kč/den; dítě 600,- Kč/den
Mauritius All Inclusive dospělá osoba 1.200,- Kč/den; dítě 600,- Kč/den

Seychely All Inclusive dospělá osoba 1.000,- Kč/den; dítě 500,- Kč/den
Mauritius All Inclusive dospělá osoba 3.400,- Kč/den; dítě 1.700,- Kč/den

SEYCHELY - MAURITIUS |individuálně 13 dní ( 10 nocí – 5 nocí Seychely + 5 nocí Mauritius) str. 279

Ceny letenek  jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let při uby-
tování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy. 

SEYCHELY|ostrov Silhouette – individuálně 10 dní (7nocí) str. 269

EXO 450 – cena dospělá osoba za 7 nocí/přípl. za noc navíc na La Digue/přípl. za jednol. pokoj za noc La Digue/cena dítě týden/přípl. za noc navíc dítě

OBDOBÍ: FLEUR DE LYS **+ 
standardní pokoj bez stravy

PATATRAN VILLAGE *** 
pokoj superior snídaně

LA DIGUE ISLAND LODGE **** 
standardní pokoj snídaně

01.10. - 31.10. 2019 58.490,- 2.400,- 2.200,- 33.990,- 300,- 72.490,- 3.500,- 2.500,- 52.490,- 1.700,- 78.490,- 4.900,- 2.500,- 44.490,- 2.700,-

01.11. - 15.12. 2019 58.490,- 2.400,- 2.200,- 33.990,- 300,- 72.490,- 3.500,- 2.500,- 52.490,- 1.700,- 78.490,- 4.900,- 2.500,- 44.490,- 2.700,-

16.12. - 10.01. 2020 76.490,- 2.400,- 2.200,- 47.490,- 300,- 82.990,- 4.200,- 2.500,- 64.990,- 1.700,- 100.490,- 5.900,- 3.100,- 66.490,- 3.300,-

11.01. - 10.04. 2020 58.490,- 2.400,- 2.200,- 33.990,- 300,- 72.490,- 3.500,- 2.500,- 52.490,- 1.700,- 78.490,- 4.900,- 2.500,- 44.490,- 2.700,-

11.04. - 15.06. 2020 58.490,- 2.400,- 2.200,- 33.990,- 300,- 72.490,- 3.500,- 2.500,- 52.490,- 1.700,- 80.490,- 4.900,- 2.500,- 44.490,- 2.700,-

16.06. - 31.08. 2020 69.990,- 2.400,- 2.200,- 36.490,- 300,- 80.490,- 3.500,- 2.500,- 60.990,- 1.700,- 85.490,- 4.900,- 2.500,- 47.990,- 2.700,-

01.09. - 31.10. 2020 58.490,- 2.400,- 2.200,- 33.990,- 300,- 72.490,- 3.500,- 2.500,- 52.490,- 1.700,- 78.490,- 4.900,- 2.500,- 44.490,- 2.700,-

Příplatky snídaně dospělá osoba den 450,- Kč/dítě 250,- Kč večeře dospělá osoba den 1.000,- Kč/dítě 500,- Kč večeře dospělá osoba den 800,- Kč/dítě 500,- Kč

SEYCHELY|ostrov La Digue – individuálně 10 dní (7nocí) str. 269

Ceny letenek  jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let při uby-
tování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.

EXO 454 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc /příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě
OBDOBÍ: HILTON SEYCHELLES LABRIZ ***** vila v zahradě polopenze Ceny letenek  jsou kalkulovány 

v optimální knihovací třídě.

 Příplatky za nadstandardní ubytování 
zpracujeme na vyžádání. 

Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je 
kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 
let při ubytování se dvěma dospělými 

osobami. 

Cena zahrnuje letištní taxy.

01.10. - 31.10. 2019 96.990,- 7.800,- 4.200,- 53.990,- 2.300,-

01.11. - 15.12. 2019 96.990,- 7.800,- 4.200,- 53.990,- 2.300,-

16.12. - 10.01. 2020 168.490,- 14.000,- 11.000,- 79.990,- 2.300,-

11.01. - 10.04. 2020 101.990,- 8.400,- 5.200,- 53.990,- 2.300,-

11.04. - 15.06. 2020 101.990,- 8.400,- 5.200,- 53.990,- 2.300,-

16.06. - 31.08. 2020 119.990,- 10.400,- 6.800,- 58.990,- 2.300,-

01.09. - 31.10. 2020 96.990,- 7.800,- 4.200,- 53.990,- 2.300,-

Příplatky: obědy dospělá osoba den 1.000,- Kč/dítě 500,- Kč
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EXO 470 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc /příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/přípl. za noc navíc dítě

OBDOBÍ: TI FLEUR SOLEIL **
standardní pokoj snídaně

 VILLAS MON PLAISIR **+

standartní pokoj polopenze
EMERAUDE BEACH ***

pokoj superior All Inclusive

01.10. - 31.10. 2019 39.990,- 950,- 600,- 33.990,- 0,- 41.990,- 2.700,- 1.600,- 30.990,- 0,- 57.990,- 3.400,- 1.700,- nelze nelze

01.11. - 14.12. 2019 39.990,- 950,- 600,- 33.990,- 0,- 41.990,- 2.700,- 1.600,- 30.990,- 0,- 57.990,- 3.400,- 1.700,- nelze nelze

16.12. - 10.01. 2020 64.990,- 1.000,- 600,- 52.490,- 0,- 65.990,- 2.700,- 1.600,- 35.490,- 0,- 85.490,- 3.800,- 2.300,- nelze nelze

11.01. - 10.04. 2020 58.990,- 950,- 600,- 45.990,- 0,- 41.990,- 2.700,- 1.600,- 30.990,- 0,- 57.990,- 3.400,- 1.700,- nelze nelze

11.04. - 15.06. 2020 39.990,- 950,- 600,- 33.990,- 0,- 41.990,- 2.700,- 1.600,- 30.990,- 0,- 57.990,- 3.200,- 1.600,- nelze nelze

16.06. - 31.08. 2020 39.990,- 950,- 600,- 33.990,- 0,- 58.990,- 2.700,- 1.600,- 35.490,- 0,- 63.990,- 3.200,- 1.600,- nelze nelze

01.09. - 31.10. 2020 59.990,- 1.000,- 600,- 44.490,- 0,- 41.990,- 2.700,- 1.600,- 30.990,- 0,- 57.990,- 3.400,- 1.700,- nelze nelze

Příplatky večeře dospělá osoba/den 500,- Kč, dítě/den 200,- Kč

OBDOBÍ: MERVILLE BY LUX ***
standardní pokoj polopenze

TAMASSA BY LUX ***+

standardní pokoj All Inclusive
ZILWA ****

pokoj superior polopenze

01.10. - 31.10. 2019 62.490,- 4.600,- 3.200,- 30.990,- 0,- 75.990,- 7.000,- 4.200,- 30.990,- 0,- 67.990,- 4.700,- 3.000,- 38.990,- 1.500,-

01.11. - 14.12. 2019 62.490,- 4.600,- 3.200,- 30.990,- 0,- 75.990,- 7.000,- 4.200,- 30.990,- 0,- 67.990,- 4.700,- 3.000,- 38.990,- 1.500,-

16.12. - 10.01. 2020 93.990,- 7.900,- 5.300,- 35.490,- 0,- 106.490,- 10.400,- 7.400,- 35.490,- 0,- 92.490,- 6.600,- 4.200,- 50.490,- 2.000,-

11.01. - 10.04. 2020 59.490,- 3.500,- 3.200,- 30.990,- 0,- 81.490,- 6.400,- 3.200,- 30.990,- 0,- 67.990,- 4.700,- 3.000,- 38.990,- 1.500,-

11.04. - 15.06. 2020 62.490,- 3.500,- 3.200,- 30.990,- 0,- 69.990,- 6.400,- 3.200,- 30.990,- 0,- 62.490,- 3.500,- 2.500,- 34.990,- 1.500,-

16.06. - 31.08. 2020 62.990,- 3.000,- 2.600,- 35.490,- 0,- 76.990,- 5.200,- 2.100,- 35.490,- 0,- 69.990,- 3.500,- 2.500,- 39.990,- 1.500,-

01.09. - 31.10. 2020 62.490,- 4.600,- 3.200,- 30.990,- 0,- 75.990,- 7.000,- 4.200,- 30.990,- 0,- 67.990,- 4.200,- 3.000,- 34.990,- 1.500,-

Příplatky All Inclusive dospělá osoba/den 1.100,- Kč, 
dítě/den 600,- Kč

All Inclusive dospělá osoba/den 1.100,- Kč, 
dítě/den 600,- Kč

OBDOBÍ: BEACHCOMBER CANONNIER ****
pokoj superior s výhledem na moře polopenze

HERITAGE AWALI ****
pokoj Deluxe All Inclusive

LA PIROGUE ****
standardní pokoj polopenze

01.10. - 31.10. 2019 72.490,- 5.400,- 2.900,- 43.490,- 2.400,- 99.490,- 8.300,- 3.600,- 47.590,- 3.350,- 81.990,- 6.200,- 3.200,- 30.990,- 0,-

01.11. - 14.12. 2019 72.490,- 5.400,- 2.900,- 43.490,- 2.400,- 99.490,- 8.300,- 3.600,- 47.590,- 3.350,- 81.990,- 6.200,- 3.200,- 30.990,- 0,-

16.12. - 10.01. 2020 99.490,- 7.800,- 4.000,- 50.490,- 2.400,- 124.990,- 11.600,- 1.600,- 73.590,- 6.100,- 135.490,- 9.000,- 6.200,- 35.490,- 0,-

11.01. - 10.04. 2020 72.490,- 5.400,- 2.900,- 43.490,- 2.400,- 99.990,- 8.500,- 3.600,- 51.590,- 3.350,- 81.990,- 6.200,- 3.200,- 30.990,- 0,-

11.04. - 15.06. 2020 69.990,- 5.400,- 2.900,- 35.490,- 500,- 104.990,- 6.600,- 3.000,- 48.090,- 2.600,- 72.490,- 4.000,- 2.700,- 30.990,- 0,-

16.06. - 31.08. 2020 80.990,- 4.600,- 2.600,- 35.490,- 1.500,- 102.990,- 6.600,- 3.000,- 49.590,- 2.600,- 77.990,- 4.000,- 2.700,- 35.490,- 0,-

01.09. - 31.10. 2020 72.490,- 5.400,- 2.900,- 43.490,- 2.400,- 99.490,- 8.300,- 3.600,- 47.590,- 3.350,- 81.990,- 6.200,- 3.200,- 30.990,- 0,-

Příplatky All Inclusive dospělá osoba/den 1.200,- Kč, 
dítě/den 600,- Kč 

All Inclusive dospělá osoba/den 2.000,- Kč, 
dítě/den 1.000,- Kč 

OBDOBÍ: SUGAR BEACH ****
standardní pokoj polopenze

BEACHCOMBER SHANDRANI ****+

pokoj superior na pláži All Inclusive
BEACHCOMBER TROU AUX BICHES *****

pokoj Tropical Junior suite polopenze

01.10. - 31.10. 2019 72.490,- 5.100,- 3.000,- 38.490,- 2.400,- 99.990,- 9.000,- 4.300,- 54.990,- 3.600,- 97.490,- 9.300,- 4.300,- 45.990,- 2.850,-

01.11. - 14.12. 2019 72.490,- 5.100,- 3.000,- 38.490,- 2.400,- 99.990,- 9.000,- 4.300,- 54.990,- 3.600,- 97.490,- 9.300,- 4.300,- 45.990,- 2.850,-

MAURITIUS|individuálně 10 dní (7 nocí)  str. 279

16.12. - 10.01. 2020 108.990,- 9.300,- 9.300,- 60.490,- 3.350,- 159.490,- 15.200,- 6.500,- 62.490,- 3.600,- 143.990,- 14.300,- 6.800,- 50.490,- 2.850,-

11.01. - 10.04. 2020 76.990,- 5.500,- 3.000,- 43.490,- 2.400,- 99.990,- 9.000,- 4.100,- 54.990,- 3.600,- 106.990,- 8.400,- 3.500,- 45.990,- 2.850,-

11.04. - 15.06. 2020 72.990,- 4.300,- .500,- 38.490,- 2.400,- 91.990,- 7.000,- 3.100,- 32.490,- 500,- 100.490,- 6.100,- 2.850,- 29.490,- 500,-

16.06. - 31.08. 2020 81.490,- 4.300,- .500,- 43.490,- 2.400,- 99.990,- 5.500,- 2.700,- 54.990,- 2.700,- 102.490,- 6.100,- 2.850,- 35.490,- 500,-

01.09. - 31.10. 2020 72.490,- 5.100,- 3.000,- 38.490,- 2.400,- 99.990,- 9.000,- 4.300,- 54.990,- 3.600,- 98.490,- 9.300,- 4.300,- 45.990,- 2.850,-

Příplatky All Inclusive dospělá osoba/den 1.850,- Kč, 
dítě/den 850,- Kč

Plná penze s nápojovým balíčkem 
dospělá osoba/den 1.800,- Kč, dítě/den 900,- Kč 

OBDOBÍ: LUX LE MORNE *****
pokoj superior polopenze

CONSTANCE BELLE MARE PLAGE *****
pokoj Prestige polopenze

BEACHCOMBER PARADISE *****
pokoj Deluxe polopenze

01.10. - 31.10. 2019 99.990,- 11.000,- 8.700,- 30.990,- 0,- 97.490,- 9.000,- 5.600,- 46.990,- 2.700,- 104.990,- 9.350,- 4.350,- 37.990,- 2.850,-

01.11. - 14.12. 2019 99.990,- 11.000,- 8.700,- 30.990,- 0,- 97.490,- 9.000,- 5.600,- 46.990,- 2.700,- 104.990,- 9.350,- 4.350,- 37.990,- 2.850,-

16.12. - 10.01. 2020 165.990,- 20.700,- 18.300,- 35.490,- 0,- 138.990,- 12.500,- 12.500,- 59.990,- 2.700,- 143.490,- 14.350,- 6.700,- 62.990,- 2.850,-

11.01. - 10.04. 2020 89.490,- 9.500,- 6.900,- 30.990,- 0,- 97.490,- 9.000,- 5.600,- 46.990,- 2.700,- 116.990,- 7.600,- 4.500,- 49.490,- 2.850,-

11.04. - 15.06. 2020 89.490,- 9.500,- 6.900,- 30.990,- 0,- 89.990,- 7.500,- 4.700,- 30.490,- 500,- 104.990,- 9.350,- 2.850,- 34.490,- 500,-

16.06. - 31.08. 2020 99.990,- 6.500,- 3.800,- 35.490,- 0,- 84.990,- 6.000,- 3.500,- 34.990,- 500,- 115.990,- 9.500,- 2.850,- 34.490,- 500,-

01.09. - 31.10. 2020 99.990,- 11.000,- 8.700,- 30.990,- 0,- 97.490,- 9.000,- 5.600,- 46.990,- 2.700,- 104.990,- 9.350,- 4.350,- 37.990,- 2.850,-

Příplatky All Inclusive dospělá osoba/den 2.600,- Kč, 
dítě/den 1.300,- Kč

obědy dospělá osoba/den
3.400,- Kč, dítě/den1.700,- Kč

Plná penze s nápojovým balíčkem 
dospělá osoba/den 1.800,- Kč, dítě/den 900,- Kč 

OBDOBÍ: SHANGRI-LA´S LE TOUESSROK RESORT & SPA *****
pokoj Deluxe polopenze

HERITAGE VILLAS
Dvouložnicová vila snídaně

HERITAGE VILLAS
Tříložnicová vila snídaně

01.10. - 31.10. 2019 99.990,- 8.300,- 3.200,- 40.490,- 3.000,- 114.490,- 12.000,- 12.000,- 43.490,- 900,- 124.490,- 14.000,- 14.000,- 43.390,- 900,-

01.11. - 14.12. 2019 99.990,- 8.300,- 3.200,- 40.490,- 3.000,- 114.490,- 12.000,- 12.000,- 43.390,- 900,- 124.490,- 14.000,- 14.000,- 43.390,- 900,-

16.12. - 10.01. 2020 163.490,- 17.600,- 17.600,- 106.490,- 4.600,- 139.990,- 13.700,- 13.700,- 50.990,- 900,- 158.490,- 16.300,- 16.300,- 50.990,- 900,-

11.01. - 10.04. 2020 106.990,- 9.000,- 3.200,- 52.490,- 3.000,- 120.490,- 12.000,- 12.000,- 48.490,- 900,- 130.990,- 14.000,- 14.000,- 48.490,- 900,-

11.04. - 15.06. 2020 99.990,- 8.500,- 3.200,- 40.490,- 3.000,- 114.490,- 8.700,- 8.700,- 43.990,- 900,- 126.990,- 10.100,- 10.100,- 43.990,- 900,-

16.06. - 31.08. 2020 116.490,- 6.100,- 3.200,- 52.490,- 3.000,- 124.990,- 8.700,- 8.700,- 50.490,- 900,- 144.990,- 10.100,- 10.100,- 50.490,- 900,-

01.09. - 31.10. 2020 100.490,- 8.300,- 3.200,- 40.490,- 3.000,- 114.490,- 12.000,- 12.000,- 43.490,- 900,- 124.990,- 14.000,- 14.000,- 43.490,- 900,-

Příplatky * 1. a 2. osoba ve dvouložnicové vile
** 3. a 4. sooba ve dvouložnicové vile

* 1. a 2. osoba ve tříložnicové vile
** 3. - 6. osoba ve tříložnicové vile

Ceny letenek  jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání.
Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami.
Villas Mon Plaisir, Merville by Lux, Tamassa by Lux, Beachcomber Canonnier, Le Pirogue, Beachcomber Trou Aux Biches, Beachcomber Paradis, Zilwa, Lux Le Morne  dítě do 5 let bez nároku na vlastní lůžko v hotelu 
cestuje za cenu letenky 29.990,- Kč; v období 15.12.2019-10.01.2019 a 15.07.2019-31.08.2019 za cenu 34.490,- Kč.
Cena zahrnuje letištní taxy.
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EXO 480 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc /příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě 7 nocí/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: POINTE VENUS & SPA ***+

pokoj superior polopenze
TEKOMA BUTIK HOTEL ****
standardní pokoj polopenze

01.10. - 31.10. 2019 hotel uzavřen 68.990,- 4.000,- 3.300,- 40.490,- 2.700,-

01.11. - 15.12. 2019 hotel uzavřen 68.990,- 4.000,- 3.300,- 40.490,- 2.700,-

16.12. - 10.01. 2020 95.490,- 3.100,- 2.400,- 60.990,- 1.450,- 114.490,- 4.000,- 3.300,- 53.990,- 2.700,-

11.01. - 10.04. 2020 74.490,- 2.700,- 1.600,- 39.990,- 1.450,- 68.990,- 4.000,- 3.300,- 40.490,- 2.700,-

11.04. - 15.06. 2020 80.490,- 2.700,- 1.600,- 39.990,- 1.450,- 90.990,- 4.000,- 3.300,- 40.490,- 2.700,-

16.06. - 31.08. 2020 66.490,- 2.400,- 1.600,- 39.990,- 1.450,- 79.490,- 3.600,- 2.700,- 34.990,- 2.700,-

01.09. - 31.10. 2020 74.490,- 3.100,- 2.200,- 39.990,- 1.450,- 68.990,- 4.000,- 3.300,- 40.490,- 2.700,-

Příplatek za All Inclusive 1.200,- Kč/dospělá osoba/den a 600,- Kč/dítě/den nelze

RODRIGUES |individuálně 10 dní (7 nocí)        str. 294

Ceny letenek  jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let při uby-
tování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.

RÉUNION – MAURITIUS|individuálně 14 dní (11 nocí – 5 nocí Réunion + 6 nocí Mauritius) str. 279

EXO 474 – cena dospělá osoba za 11 nocí/příplatek za noc navíc Réunion/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc Réunion/příplatek za noc navíc 
Mauritius/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc Mauritius cena dítě 11 nocí/příplatek za noc navíc dítě Réunion/příplatek za noc navíc Mauritius

OBDOBÍ: RÉUNION HOTEL SWALIBO ***  standardní pokoj snídaně a 
MAURITIUS HOTEL MERVILLE BY LUX ***+ standardní pokoj polopenze

RÉUNION HOTEL BOUCAN CANOT ***+  standardní pokoj snídaně a 
 MAURITIUS HOTEL BEACHCOMBER CANONNIER **** pokoj superior polopenze

01.10. - 31.10. 2019 85.490,- 3.600,- 2.200,- 4.600,- 3.200,- 40.490,- 500,- 0,- 92.990,- 4.800,- 3.300,- 5.400,- 2.900,- 58.990,- 3.100,- 2.400,-

01.11. - 15.12. 2019 91.000,- 3.600,- 2.200,- 4.600,- 3.200,- 40.490,- 500,- 0,- 100.990,- 4.800,- 3.300,- 5.400,- 2.900,- 58.990,- 3.100,- 2.400,-

16.12. - 10.01. 2020 110.490,- 3.600,- 2.200,- 7.900,- 5.300,- 45.990,- 500,- 0,- 119.990,- 4.800,- 3.300,- 7.800,- 4.000,- 74.490,- 3.100,- 2.400,-

11.01. - 10.04. 2020 90.490,- 3.950,- 2.100,- 3.500,- 3.200,- 40.490,- 500,- 0,- 97.990,- 3.600,- 3.100,- 5.400,- 2.900,- 58.990,- 3.100,- 2.400,-

11.04. - 15.06. 2020 85.490,- 3.600,- 2.100,- 3.500,- 3.200,- 36.990,- 1300,- 0,- 98.990,- 3.600,- 3.100,- 5.400,- 2.900,- 49.490,- 3.100,- 500,-

16.06. - 31.08. 2020 98.990,- 3.600,- 2.100,- 3.000,- 2.600,- 43.490,- 1300,- 0,- 97.990,- 3.300,- 2.600,- 4.600,- 2.600,- 55.990,- 3.100,- 1.500,-

01.09. - 31.10. 2020 101.490,- 3.600,- 2.200,- 4.600,- 3.200,- 40.490,- 500,- 0,- 93.990,- 4.800,- 3.300,- 5.400,- 2.900,- 58.990,- 3.100,- 2.400,-

Příplatky 
Réunion večeře 1.000,- Kč dospělá osoba/den; 700,- Kč dítě/den

Mauritus All Inclusive 1.100,- Kč dospělá osoba/den; 600,- Kč dítě/den
Réunion pobytová taxa 1,- EUR/osoba/den

Réunion večeře 1.450,- Kč dospělá osoba/den; 700,- Kč dítě/den
Mauritus All Inclusive 1.200,- Kč dospělá osoba/den; 600,- Kč dítě/den

Réunion pobytová taxa 1,1 EUR/osoba/den

OBDOBÍ: RÉUNION HOTEL THE PALM&SPA ****   pokoj deluxe snídaně a
 MAURITIUS HOTEL LA PIROGUE ****+ standardní pokoj polopenze

RÉUNION HOTEL SAINT ALEXIS ****   pokoj deluxe snídaně a 
MAURITIUS HOTEL LUX LE MORNE ***** pokoj superior polopenze

01.10. - 31.10. 2019 102.490,- 6.700,- 4.800,- 6.200,- 3.300,- 49.490,- 2.700,- 0,- 120.990,- 6.700,- 2.300,- 11.500,- 9.200,- 37.490,- 2.100,- 0,-

01.11. - 15.12. 2019 102.490,- 6.700,- 4.800,- 6.200,- 3.300,- 49.490,- 2.700,- 0,- 120.990,- 6.500,- 2.300,- 11.500,- 9.200,- 37.490,- 2.100,- 0,-

16.12. - 10.01. 2020 140.990,- 6.600,- 4.700,- 9.000,- 6.200,- 62.490,- 2.700,- 0,- 173.490,- 6.700,- 2.200,- 21.200,- 18.800,- 43.990,- 2.100,- 0,-

11.01. - 10.04. 2020 107.990,- 6.700,- 4.800,- 6.200,- 3.300,- 49.490,- 2.700,- 0,- 120.990,- 6.700,- 2.100,- 10.000,- 7.400,- 37.490,- 2.100,- 0,-

11.04. - 15.06. 2020 100.990,- 4.600,- 3.450,- 4.000,- 2.700,- 49.490,- 2.700,- 0,- 103.990,- 5.700,- 2.100,- 10.000,- 7.400,- 37.490,- 2.100,- 0,-

16.06. - 31.08. 2020 102.490,- 4.600,- 4.450,- 4.000,- 2.700,- 54.990,- 2.700,- 0,- 116.990,- 5.700,- 2.100,- 7.000,- 4.300,- 43.990,- 2.100,- 0,-

01.09. - 31.10. 2020 100.990,- 5.800,- 3.900,- 6.200,- 3.300,- 49.490,- 2.700,- 0,- 117.990,- 6.700,- 2.300,- 11.500,- 9.200,- 37.490,- 2.100,- 0,-

Příplatky 
Réunion večeře 1.400,- Kč dospělá osoba/den; 650,- Kč dítě/den

Mauritus All Inclusive 2.000,- Kč dospělá osoba/den; 1.000,- Kč dítě/den
Pobytová taxa 1,- EUR/osoba/den

Réunion večeře 1.300,- Kč dospělá osoba/den; 1.200,- Kč dítě/den
Mauritus All Inclusive 2.600,- Kč dospělá osoba/den; 1.300,- Kč dítě/den

Pobytová taxa 1,1 EUR/osoba/den

Ceny letenek  jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let při ubytování 
se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.

RODRIGUES – MAURITIUS|individuálně 13 dní (10 nocí – 5 nocí Rodrigues + 5 nocí Mauritius) str. 292

EXO 481 – cena dospělá osoba za 10 nocí / příplatek za noc navíc Rodrigues / jednolůžkový pokoj za noc Rodrigues  /příplatek za noc navíc Mauri-
tius / jednolůžkový pokoj za noc Mauritius/ cena dítě za 10 nocí / příplatek za noc navíc dítě Rodrigues/příplatek za noc navíc dítě Mauritius

OBDOBÍ: RODRIGUES HOTEL POINTE VENUS & SPA ***+ pokoj superior polopenze
MAURITIUS HOTEL BEACHCOMBER CANONNIER **** pokoj superior polopenze

RODRIGUES TEKOMA BUTIK HOTEL ****  standardní pokoj polopenze
MAURITIUS HOTEL SUGAR BEACH ****+ standarní pokoj polopenze

01.10. - 31.10. 2019 hotel uzavřen 99.490,- 4.000,- 3.300,- 5.100,- 3.000,- 57.990,- 2.700,- 1.900,-

01.11. - 15.12. 2019 hotel uzavřen 99.490,- 4.000,- 3.300,- 5.100,- 3.000,- 57.990,- 2.700,- 1.900,-

16.12. - 10.01. 2020 110.490,- 3.100,- 2.400,- 7.800,- 4.000,- 45.990,- 1.050,- 2.000,- 119.490,- 4.000,- 3.300,- 9.300,- 9.300,- 64.490,- 2.700,- 2.850,-

11.01. - 10.04. 2020 90.990,- 2.700,- 1.600,- 5.400,- 2.900,- 39.490,- 1.050,- 2.000,- 102.990,- 4.000,- 3.300,- 5.500,- 3.000,- 64.490,- 2.700,- 1.900,-

11.04. - 15.06. 2020 92.990,- 2.700,- 1.600,- 5.400,- 2.900,- 36.990,- 1.050,- 0,- 98.990,- 4.000,- 3.300,- 4.300,- 1.500,- 49.490,- 2.700,- 1.900,-

16.06. - 31.08. 2020 99.990,- 2.400,- 1.600,- 4.600,- 2.600,- 43.490,- 1.050,- 1.100,- 107.990,- 3.600,- 2.700,- 4.300,- 1.500,- 55.990,- 2.700,- 1.900,-

01.09. - 31.10. 2020 99.990,- 3.100,- 2.200,- 5.400,- 2.900,- 39.490,- 1.050,- 2.000,- 97.990,- 4.000,- 3.300,- 5.100,- 3.000,- 57.990,- 2.700,- 1.900,-

Příplatky Rodrigues All Incluisve 1.200,- Kč dospělá osoba/den; 600,- Kč dítě/den
Mauritus All Inclusive 1.200,- Kč dospělá osoba/den; 600,- Kč dítě/den

Rodrigues All Incluisve nelze
Mauritus All Inclusive 1.850,- Kč dospělá osoba/den; 850,- Kč dítě/den

Ceny letenek  jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let při uby-
tování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.
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RÉUNION – MAURITIUS|individuálně 14 dní (11 nocí – 5 nocí Réunion + 6 nocí Mauritius) str. 279

RÉUNION|individuálně 10 dní (7 nocí) str. 289

EXO 475 – cena zájazdu/příplatek za jednolůžkový pokoj/cena dítě do 12 let

OBDOBÍ: RÉUNION OKRUH ** a MAURITIUS VERANDA POINTE 
AUX BICHES *** polopenze

RÉUNION okruh ** a MAURITIUS BEACHCOMBER 
MAURICIA **** polopenze

RÉUNION okruh **+ MAURITIUS LUX GRAND 
GAUBE ****+ polopenze

01.10. - 31.10.2019 83.990,- 24.800,- 57.490,- 88.990,- 26.400,- 61.990,- 113.990,- 49.000,- 49.990,-

01.11. - 15.12.2019 83.990,- 24.800,- 57.490,- 88.990,- 26.400,- 61.990,- 113.990,- 49.000,- 49.990,-

16.12. - 10.01.2020 115.990,- 41.500,- 79.490,- 136.490,- 35.900,- 76.490,- 191.490,- 142.200,- 77.490,-

11.01. - 10.04.2020 83.990,- 24.800,- 57.490,- 87.490,- 26.400,- 61.990,- 113.990,- 49.000,- 49.990,-

11.04. - 14.06.2020 82.990,- 24.800,- 56.990,- 85.990,- 26.400,- 61.990,- 104.990,- 49.000,- 49.990,-

15.06. - 31.08.2020 95.990,- 24.800,- 63.990,- 108.490,- 21.900,- 59.990,- 119.990,- 49.000,- 59.490,-

01.09. - 31.10.2020 83.990,- 24.800,- 57.490,- 88.990,- 26.400,- 61.990,- 113.990,- 49.000,- 49.990,-

Přípaltek za večeře na 
Réunionu 6.700,- Kč/osoba/pobyt na 5 nocí 6.700,- Kč/osoba/pobyt na 5 nocí 6.700,- Kč/osoba/pobyt na 5 nocí

Příplatek za All 
Inclusive na Mauritiu 8.000,- Kč/osoba/pobyt na 6 nocí 6.300,- Kč/dospělá osoba; 3.600,- Kč dítě/pobyt na 6 nocí 16.900,- Kč/dospělá osoba; 8.500,- Kč dítě/pobyt na 6 

nocí

Příplatek za vyšší kategorii hotelu na Réunionu 3***+ dospělá osoba 19.800,- Kč/dítě 7.600,- Kč 
Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 - 12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy. 
Ceny za další ubytovací kapacity na Mauritiu zpracujeme na vyžádání.         

EXO 472 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc /příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: SWALIBO ***
standardní pokoj snídaně

BOUCAN CANOT ***+,
standardní pokoj snídaně 

THE PALM & SPA ****
pokoj deluxe polopenze

01.10. - 31.10. 2019 57.490,- 3.600,- 2.200,- 39.490,- 1.600,- 68.490,- 4.800,- 3.300,- 46.490,- 3.100,- 88.790,- 6.700,- 4.800,- 45.490,- 2.700,-

01.11. - 14.12. 2019 57.490,- 3.600,- 2.200,- 39.490,- 1.600,- 68.490,- 4.800,- 3.300,- 46.490,- 3.100,- 87.990,- 6.700,- 4.800,- 45.490,- 2.700,-

16.12. - 10.01. 2020 79.990,- 3.600,- 2.200,- 47.490,- 1.600,- 86.990,- 4.800,- 3.300,- 63.490,- 3.100,- 102.990,- 6.600,- 4.700,- 72.490,- 2.700,-

11.01. - 10.04. 2020 57.490,- 3.950,- 2.100,- 44.490,- 1.600,- 67.990,- 3.600,- 3.100,- 52.490,- 3.100,- 87.990,- 6.700,- 4.800,- 50.990,- 2.700,-

11.04. - 15.06. 2020 57.490,- 3.600,- 2.100,- 32.990,- 1.300,- 63.990,- 3.600,- 3.100,- 46.490,- 3.100,- 80.490,- 4.600,- 3.450,- 45.490,- 2.700,-

16.06. - 31.08. 2020 76.490,- 3.600,- 2.100,- 48.490,- 1.300,- 87.990,- 3.300,- 2.600,- 58.990,- 3.100,- 97.490,- 4.600,- 4.450,- 60.990,- 2.700,-

01.09. - 31.10. 2020 59.490,- 3.600,- 2.200,- 39.490,- 1.600,- 68.490,- 4.800,- 3.300,- 46.490,- 3.100,- 82.490,- 5.800,- 3.900,- 45.490,- 2.700,-

Příplatky večeře dospělá osoba den/dítě den 1.000,- Kč/700,- Kč
Pobytová taxa 1,- EUR/osoba/den

večeře dospělá osoba den/dítě den 1.450,- Kč/700,- Kč
Pobytová taxa 1,- EUR/osoba/den Pobytová taxa 1,- EUR/osoba/den

OBDOBÍ: ST. ALEXIS ****
pokoj deluxe polopenze

DIANA DEA LODGE ****
pokoj Classic polopenze

01.10. - 31.10. 2019 87.990,- 6.700,- 2.300,- 39.990,- 2.100,- 68.490,- 4.800,- 3.300,- 46.490,- 3.100,-

01.11. - 14.12. 2019 87.990,- 5.700,- 2.300,- 39.990,- 2.100,- 68.490,- 4.800,- 3.300,- 46.490,- 3.100,-

16.12. - 10.01. 2020 101.990,- 6.700,- 2.200,- 52.990,- 2.100,- 86.990,- 4.800,- 3.300,- 63.490,- 3.100,-

11.01. - 10.04. 2020 87.990,- 6.700,- 2.100,- 39.990,- 2.100,- 67.990,- 3.600,- 3.100,- 52.490,- 3.100,-

11.04. - 15.06. 2020 84.490,- 5.700,- 2.100,- 39.990,- 2.100,- 63.990,- 3.600,- 3.100,- 46.490,- 3.100,-

16.06. - 31.08. 2020 98.990,- 5.700,- 2.100,- 52.490,- 2.100,- 87.990,- 3.300,- 2.600,- 58.990,- 3.100,-

01.09. - 31.10. 2020 87.990,- 6.700,- 2.300,- 39.990,- 2.100,- 68.490,- 4.800,- 3.300,- 46.490,- 3.100,-

Příplatky Pobytová taxa 1,- EUR/osoba/den Pobytová taxa 1,1 EUR/osoba/den

EXO 484 – cena dospělá osoba za 10 nocí/příplatek za noc navíc Réunion/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc Réunion/ příplatek za noc navíc 
Mayotte/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc Mayotte cenadítě 10 nocí /příplatek za noc navíc/dítě Réunion/ příplatek za noc navíc Mayotte

OBDOBÍ: LE JARDIN MAORE **+  superior bungalow polopenze
a RÉUNION HOTEL SWALIBO ***  standardní pokoj snídaně

SAKOULI ***  standardní pokoj polopenze
a RÉUNION HOTEL BOUCAN CANOT ***+  standardní pokoj snídaně

01.10. - 31.10. 2019 106.490,- 3.900,- 1.900,- 3.600,- 2.200,- 62.490,- 2.400,- 2.400,- 107.990,- 4.500,- 2.100,- 4.800,- 3.300,- 68.990,- 2.700,- 3.100,- 

01.11. - 14.12. 2019 106.490,- 3.900,- 1.900,- 3.600,- 2.200,- 59.990,- 2.700,- 2.700,- 107.990,- 3.600,- 1.800,- 4.800,- 3.300,- 68.990,- 2.100,- 3.100,- 

16.12. - 10.01. 2020 127.990,- 3.900,- 1.900,- 3.600,- 2.200,- 83.990,- 2.700,- 2.700,- 129.490,- 4.500,- 2.100,- 4.800,- 3.300,- 97.490,- 2.700,- 3.100,- 

11.01. - 10.04. 2020 108.490,- 3.900,- 1.900,- 3.950,- 2.100,- 62.490,- 2.700,- 2.700,- 109.490,- 4.500,- 2.100,- 3.600,- 3.100,- 68.990,- 2.700,- 3.100,- 

11.04. - 15.06. 2020 112.990,- 4.000,- 2.300,- 3.600,- 2.100,- 59.490,- 2.700,- 2.700,- 116.490,- 4.500,- 2.100,- 3.600,- 3.100,- 68.990,- 2.700,- 3.100,- 

16.06. - 31.08. 2020 124.490,- 3.900,- 1.900,- 3.600,- 2.100,- 80.990,- 2.700,- 2.700,- 125.990,- 4.500,- 2.100,- 3.300,- 2.600,- 97.490,- 2.700,- 3.100,- 

01.09. - 31.10. 2020 106.490,- 3.900,- 1.900,- 3.600,- 2.200,- 62.490,- 2.700,- 2.700,- 107.990,- 4.500,- 2.100,- 4.800,- 3.300,- 68.990,- 2.700,- 3.100,- 

Příplatky 
Mayotte obědy  1.100,- Kč dospělá osoba/den; 500,- Kč dítě/den
Réunion večeře 1.000,- Kč dospělá osoba/den; 700,- Kč dítě/den

Réunion pobytová taxa 1,- EUR/osoba/den

Mayotte obědy  1.000,- Kč dospělá osoba/den; 400,- Kč dítě/den
Réunion večeře 1.450,- Kč dospělá osoba/den; 700,- Kč dítě/den

Réunion pobytová taxa 1,1 EUR/osoba/den

RÉUNION – MAYOTTE|individuálně 13 dní (10 nocí – 5 nocí Réunion + 5 nocí Mayotte)  

Ceny letenek  jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání.Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let při ubytování 
se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální 
knihovací třídě. 

Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme 
na vyžádání. 

Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 –12 
let při ubytování se dvěma dospělými osobami. 

Cena zahrnuje letištní taxy.
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MAYOTTE|individuálně 10 dní (7 nocí)  str. 296

EXO 485– cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc /příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: LE JARDIN MAORE**+, 
superior bungalov polopenze

SAKOULI *** 
standardní bungalov polopenze

01.10. - 31.10. 2019 71.490,- 3.900,- 1.900,- 62.490,- 2.400,- 98.490,- 4.500,- 2.100,- 62.490,- 2.700,-

01.11. - 14.12. 2019 71.990,- 3.900,- 1.900,- 62.490,- 2.700,- 98.490,- 3.600,- 1.800,- 55.490,- 2.100,-

16.12. - 10.01. 2020 115.490,- 3.900,- 1.900,- 97.490,- 2.700,- 119.490,- 4.500,- 2.100,- 90.490,- 2.700,-

11.01. - 10.04. 2020 71.490,- 3.900,- 1.900,- 70.990,- 2.700,- 98.490,- 4.500,- 2.100,- 70.990,- 2.700,-

11.04. - 15.06. 2020 107.990,- 4.000,- 2.300,- 62.490,- 2.700,- 103.990,- 4.500,- 2.100,- 62.490,- 2.700,-

16.06. - 31.08. 2020 71.490,- 3.900,- 1.900,- 58.490,- 2.700,- 92.490,- 4.500,- 2.100,- 58.490,- 2.700,-

01.09. - 31.10. 2020 71.490,- 3.900,- 1.900,- 62.490,- 2.700,- 98.490,- 4.500,- 2.100,- 62.490,- 2.700,-

Příplatky obědy/den 1.100,- Kč dospělá osoba/500,- Kč dítě 1.000,- Kč dospělá osoba/400,- Kč dítě

Ceny letenek  jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Není-li uvedeno jinak, cena za dítě je kalkulována pro 1 dítě ve věku 2 –12 let 
při ubytování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.

MADAGASKAR|individuálně 10 dní (8 nocí)  str. 298

OBDOBÍ: CONSTANCE LODGE TSARABANJINA ****+ Nosy Be
vila na jižní pláži All Inclusive

ANJAJAVY ****+ Anjajavy
standardní pokoj polopenze

01.10. - 31.10. 2019 120.490,- 7.800,- 5.100,- 62.990,- 2.500,- 122.490,- 8.500,- 4.500,- 67.490,- 3.700,-

01.11. - 14.12. 2019 120.490,- 7.800,- 5.100,- 62.990,- 2.500,- 122.490,- 8.500,- 4.500,- 67.490,- 3.700,-

16.12. - 10.01. 2020 135.990,- 9.600,- 9.600,- 99.990,- 2.500,- 138.990,- 9.700,- 3.400,- 112.990,- 4.100,-

11.01. - 10.04. 2020 125.990,- 8.500,- 5.900,- 76.490,- 2.500,- 126.990,- 6.500,- 2.000,- 77.490,- 3.300,-

11.04. - 15.06. 2020 125.990,- 8.500,- 5.900,- 62.990,- 2.500,- 126.990,- 6.500,- 2.000,- 63.490,- 4.500,-

16.06. - 31.08. 2020 135.990,- 9.600,- 6.900,- 69.490,- 2.500,- 130.990,- 8.500,- 4.500,- 73.990,- 3.700,-

01.09. - 31.10. 2020 119.990,- 8.500,- 5.900,- 62.990,- 2.500,- 124.990,- 8.500,- 4.500,- 67.490,- 3.700,-

Příplatky obědy/den 1.200,- Kč

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Cena zahrnuje letištní taxy. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 –12 let při 
ubytování se dvěma dospělými osobami. Cena zahrnuje letištní taxy.

EXO 492 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc /příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: LAKANA ** Sainte Marie ,
bungalow s výhledem na moře polopenze

VANILLA *** Nosy Be
pokoj superior s výhledem na moře polopenze

PRINCESSE BORA LODGE *** Sainte Marie
luxusní vila  polopenze

01.10. - 31.10. 2019 82.490,- 3.300,- 1.800,- 53.490,- 1.800,- 61.490,- 3.900,- 2.900,- 54.990,- 2.500,- 88.990,- 3.700,- 1.500,- 52.490,- 2.000,-

01.11. - 14.12. 2019 82.490,- 3.300,- 1.800,- 53.490,- 1.800,- 61.490,- 3.900,- 2.900,- 54.990,- 2.500,- 88.990,- 4.900,- 1.800,- 53.990,- 2.400,-

16.12. - 10.01. 2020 84.490,- 3.300,- 1.800,- 57.490,- 1.800,- 93.990,- 4.000,- 4.500,- 82.490,- 2.500,- 98.490,- 4.900,- 3.800,- 67.990,- 2.400,-

11.01. - 10.04. 2020 83.990,- 2.400,- 1.800,- 63.490,- 1.800,- 61.490,- 3.900,- 2.500,- 68.990,- 2.500,- 93.990,- 3.700,- 1.500,- 65.870,- 2.000,-

11.04. - 15.06. 2020 83.990,- 2.400,- 1.800,- 53.490,- 1.800,- 61.490,- 3.900,- 2.500,- 54.990,- 2.500,- 93.990,- 3.700,- 1.500,- 52.490,- 2.000,-

16.06. - 31.08. 2020 84.490,- 3.300,- 1.800,- 56.490,- 1.800,- 93.990,- 4.000,- 4.500,- 60.990,- 2.500,- 98.490,- 4.900,- 1.800,- 60.990,- 2.400,-

01.09. - 31.10. 2020 82.490,- 3.300,- 1.800,- 53.490,- 1.800,- 65.490,- 3.900,- 2.900,- 54.990,- 2.500,- 89.490,- 4.900,- 1.800,- 53.990,- 2.400,-

Příplatky obědy/den 1.000,- Kč 800,- Kč 1.300,- Kč dospělá osoba/600,- Kč dítě

EXO 378 – cena dospělá osoba za 8 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě 
OBDOBÍ: PALMERAIE VILLAGE **** snídaně LE PAVILLON DU GOLF ***** snídaně

01.09. - 31.10.2019 36.990,- 2.450,- 1.750,- 24.490,- 1.200,- 42.990,- 3.350,- 3.250,- 33.490,- 2.000,-

01.11. - 20.12.2019 34.490,- 2.100,- 1.550,- 23.490,- 1.100,- 38.990,- 2.750,- 2.650,- 33.490,- 2.000,-

21.12. - 06.01.2020 43.990,- 3.100,- 2.600,- 30.990,- 1.600,- 45.490,- 3.350,- 3.250,- 35.990,- 2.000,-

07.01. - 14.02.2020 34.490,- 2.100,- 1.550,- 23.490,- 1.100,- 38.990,- 2.750,- 2.650,- 33.490,- 2.000,-

15.02. - 10.04.2020 36.990,- 2.450,- 1.750,- 24.490,- 1.200,- 42.990,- 3.350,- 3.250,- 33.490,- 2.000,-

11.04. - 10.05.2020 43.990,- 3.100,- 2.600,- 30.490,- 1.600,- 45.490,- 3.350,- 3.250,- 35.990,- 2.000,-

11.05. - 31.08.2020 33.990,- 2.100,- 1.550,- 22.990,- 1.050,- 42.990,- 3.350,- 3.250,- 33.490,- 2.000,-

01.09. - 31.10.2020 36.990,- 2.450,- 1.750,- 24.490,- 1.200,- 38.990,- 2.750,- 2.650,- 33.490,- 2.000,-

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Ceny zahrnují letištní taxy. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 4 - 11 let ubytované 
se dvěma dospělými osobami. Kenzi Menara Palace Hotel***** - All Inclusive: 1.600,- Kč/osoba/noc, 800,- Kč/dítě/noc. Kenzi Menara Palace Hotel***** - povinný příplatek za večeři 31.12.2019: 6.800,- Kč/
osoba a 3.400,- Kč/dítě (zahrnuje nápoje). Kenzi Menara Palace Hotel***** - nepovinný příplatek za večeři 24.12.2019: 2.500,- Kč/osoba a 1.250,- Kč/dítě. Palais de L’O***** - polopenze: 1.250,- Kč/osoba/
noc, 450,- Kč/dítě/noc. Palais de L’O***** - plná penze: 2.000,- Kč/osoba/noc, 800,- Kč/dítě/noc.

MAROKO|Marrakesh – individuálně 9 dní (7 nocí) str. 320

GAMBIE|individuálně 9 dní (7 nocí)  str. 318

EXO 498 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: LAICO ATLANTIC BANJUL HOTEL **** 
snídaně

OCEAN BAY ***** 
snídaně

SHERATON GAMBIA ***** 
snídaně

01.09. - 31.10.2019 40.990,- 1.600,- 600,- 30.990,- 850,- 40.990,- 1.550,- 700,- 31.990,- 950,- 47.490,- 2.500,- 1.200,- 33.990,- 1.300,-

01.11. - 20.12.2019 41.990,- 1.750,- 700,- 31.490,- 950,- 41.490,- 1.650,- 750,- 31.990,- 950,- 48.990,- 2.900,- 1.200,- 34.990,- 1.300,-

21.12. - 06.01.2020 57.490,- 3.250,- 700,- 39.990,- 1.800,- 54.990,- 3.050,- 950,- 40.990,- 1.950,- 62.990,- 4.150,- 1.700,- 42.490,- 2.150,-

07.01. - 31.03.2020 41.990,- 1.750,- 650,- 31.490,- 950,- 42.990,- 1.850,- 950,- 32.490,- 1.200,- 48.990,- 2.750,- 1.300,- 34.990,- 1.450,-

01.04. - 30.06.2020 41.490,- 1.650,- 650,- 30.990,- 850,- 41.990,- 1.700,- 950,- 32.490,- 1.200,- 48.990,- 2.750,- 1.300,- 34.990,- 1.450,-

01.07. - 31.08.2020 45.990,- 1.750,- 700,- 31.990,- 950,- 46.490,- 1.850,- 950,- 36.490,- 1.200,- 52.990,- 2.750,- 1.300,- 37.490,- 1.450,-

01.09. - 31.10.2020 41.490,- 1.650,- 650,- 30.990,- 950,- 41.990,- 1.700,- 950,- 32.990,- 1.200,- 47.990,- 2.600,- 1.200,- 32.990,- 1.300,-

Příplatek za večeře dospělý 800,-/dítě 400,- dospělý 800,-/dítě 400,- dospělý 800,-/dítě 400,-
Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytován zpracujeme na vyžádání. Ceny zahrnují letištní taxy. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 - 12 let ubytované se dvěma 
dospělými osobami. Laico Atlantic Banjul Hotel**** - cena v období 21.12.2019 - 03.01.2019 zahrnuje stravování formou polopenze. Sheraton Gambia Hotel***** - povinný příplatek za galavečeře: 24.12.2019: 2.200,-/osoba a 
1.100,-/dítě do 12 let a 31.12.2019: 3.000,-/osoba a 1.500,-/dítě do 12 let. Sheraton Gambia Hotel***** - příplatek za All Inclusive: 1.400,-/osoba a 700,-/dítě do 12 let. Ocean Bay hotel***** - povinný příplatek za galavečeře: 
24.12.2019: 1.400,-/osoba a 700,-/dítě do 12 let a 31.12.2019: 2.550,-/osoba a 1.250,-/dítě do 12 let. Ocean Bay hotel umožňuje ubytování dětí pouze v pokojích vyšší kategorie - příplatek za pokoj DELUXE: 500,- /osoba/noc.
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Poznámky:               
Ceny zájezdů jsou kalkulovány s cenami letenek v optimálních knihovacích třídách. Lety na Zanzibar jsou vždy s přestupem. Hotel Langi Langi Bungalows je v období 01.04. - 30.05.2019  uzavřen.  
Příplatky za rozšířené stravování:        
Langi Langi Bungalows: polopenze 720,- Kč/osoba i dítě/noc, Zawadi Beach Villas Matemwe: polopenze 600,- Kč/osoba i dítě/noc, plná penze 1.100,- Kč/osoba i dítě/noc, Karafuu Beach Resort & SPA : All Inclu-
sive 750,- Kč/osoba/noc, 0,- Kč/1. dítě/noc a 380,- Kč/2. dítě/noc, Sultan Sands Island Resort: plná penze 550,- Kč/osoba/noc a 300,- Kč/dítě/noc; All Inclusive 800,- Kč/osoba/noc a 400,- Kč/dítě do 12 let/noc,
Bluebay Beach Resort: plná penze 550,- Kč/osoba/noc a 300,- Kč/dítě/noc; All Inclusive 800,- Kč/osoba/noc a 400,- Kč/dítě do 12 let/noc.
Povinné příplatky za slavnostní večeře:        
Sultan Sands Island Resort 31.12.2019: 2.300,- Kč / osoba; 1.150- Kč / dítě, Bluebay Beach Resort 31.12.2019: 2.300,- Kč / osoba; 1.150- Kč / dítě, Dream of Zanzibar (pobyty s polopenzí): 24.12.2019: 
2.350,- Kč / osoba i dítě; 31.12.2019: 4.000,- Kč / osoba i dítě, Dream of Zanzibar (pobyty s All Inclusive): 24.12.2019: 2.350,- Kč / dítě; 31.12.2019: 4.000,- Kč / dítě, Hideaway of Nungwi (pobyty s polopenzí): 
24.12.2019: 2.350,- Kč / osoba i dítě; 31.12.2019: 4.000,- Kč / osoba i dítě, Hideaway of Nungwi (pobyty s All Inclusive): 24.12.2019: 2.350,- Kč / dítě; 31.12.2019: 4.000,- Kč / dítě .  
Povinné sváteční příplatky:         
Karafuu Beach Resort & SPA v období 29.12.2019 - 02.01.2019: 1.800,- Kč/osoba/noc, 900,- Kč/dítě/noc
U hotelů Karafuu Beach Resort & SPA, Neptune Pwani Beach Resort & SPA, Sandies Mapenzi Beach, Diamonds La Gemma dell’ Est, Dream of Zanzibar, Hideaway of Nungwi Resort  & SPA a Sultan Sands Island 
Resort platí dětské ceny i při ubytování s 1 dospělým, který však hradí příplatek za jednolůžkový pokoj.
Ceny ubytování za 2. dítě na přistýlce na vyžádání v CK (maximální obsazenost pokoje viz piktogramy u jednotlivých hotelů).       
 

ZANZIBAR|– lety na pravidelné lince Fly Dubai str. 310

EXO 394 - cena dospělá osoba/noc navíc/dítě do 12 let/noc navíc dítě/příplatek za 1lůžkový pokoj

OBDOBÍ Počet 
nocí

LANGI LANGI BUNGALOWS ***
Pokoj “Standard Garden”, snídaně

ZAWADI BEACH VILLAS MATEMWE ***
Pokoj “Salme Sea View”, snídaně

01.09. - 31.10.2019 7 29.490,- 1.150,- 25.990,- 950,- 1.000,- 29.490,- 1.150,- 26.990,- 1.150,- 1.100,-

01.11. - 22.12.2019 7 39.990,- 1.450,- 29.990,- 1.200,- 1.450,- 39.990,- 1.450,- 34.990,- 1.450,- 1.450,-

23.12. - 07.01.2020 7 29.490,- 1.150,- 25.490,- 900,- 1.100,- 29.490,- 1.150,- 27.990,- 1.150,- 1.100,-

08.01. - 31.03.2020 7 28.490,- 1.150,- 24.490,- 900,- 1.100,- 28.490,- 1.150,- 26.990,- 1.150,- 1.100,-

01.04. - 30.06.2020 7 28.490,- 1.150,- 25.990,- 900,- 1.100,- 28.490,- 1.150,- 26.990,- 1.150,- 1.100,-

01.07 - 31.08.2020 7 29.990,- 1.150,- 25.990,- 900,- 1.100,- 29.990,- 1.150,- 27.990,- 1.150,- 1.100,-

01.09. - 31.10.2020 7 29.490,- 1.150,- 24.990,- 900,- 1.100,- 29.490,- 1.150,- 26.990,- 1.150,- 1.100,-

OBDOBÍ Počet 
nocí

KARAFUU BEACH RESORT & SPA *****
pokoj “Garden”,  polopenze

DIAMOND MAPENZI BEACH CLUB ****
Pokoj “Superior”, All Inclusive

01.09. - 31.10.2019 7 36.990,- 2.100,- 18.990,- 0,- 0,- 39.990,- 2.650,- 18.990,- 0,- 1.200,-

01.11. - 22.12.2019 7 62.990,- 4.550,- 22.990,- 0,- 850,- 66.490,- 5.150,- 22.990,- 0,- 2.350,-

23.12. - 07.01.2020 7 39.990,- 2.500,- 18.990,- 0,- 850,- 47.990,- 3.750,- 18.990,- 0,- 1.650,-

08.01. - 31.03.2020 7 31.990,- 1.650,- 17.990,- 0,- 0,- 37.990,- 2.600,- 17.990,- 0,- 1.150,-

01.04. - 30.06.2020 7 31.990,- 1.650,- 18.990,- 0,- 0,- 40.990,- 2.950,- 18.990,- 0,- 1.350,-

01.07 - 31.08.2020 7 41.990,- 2.750,- 19.990,- 0,- 850,- 43.990,- 3.100,- 19.990,- 0,- 1.400,-

01.09. - 31.10.2020 7 37.490,- 2.200,- 18.990,- 0,- 850,- 42.990,- 3.100,- 18.990,- 0,- 1.400,-

OBDOBÍ Počet 
nocí

SULTAN SANSD ISLAND RESORT ****+
Pokoj “Pwani”, polopenze

BLUEBAY BEACH RESORT & SPA *****
Pokoj “Deluxe Garden Side”, All Inclusive

01.09. - 31.10.2019 7 42.990,- 3.000,- 18.990,- 0,- 1.100,- 42.990,- 3.000,- 18.990,- 0,- 1.100,-

01.11. - 22.12.2019 7 78.990,- 6.900,- 22.990,- 0,- 1.100,- 78.990,- 6.900,- 22.990,- 0,- 1.100,-

23.12. - 07.01.2020 7 43.990,- 3.200,- 18.990,- 0,- 1.100,- 43.990,- 3.200,- 18.990,- 0,- 1.100,-

08.01. - 31.03.2020 7 36.490,- 2.350,- 17.990,- 0,- 0,- 36.490,- 2.350,- 17.990,- 0,- 0,-

01.04. - 30.06.2020 7 41.490,- 3.000,- 18.990,- 0,- 1.100,- 41.490,- 3.000,- 18.990,- 0,- 1.100,-

01.07 - 31.08.2020 7 46.490,- 3.450,- 19.990,- 0,- 1.100,- 46.490,- 3.450,- 19.990,- 0,- 1.100,-

01.09. - 31.10.2020 7 43.490,- 3.200,- 18.990,- 0,- 1.100,- 43.490,- 3.200,- 18.990,- 0,- 1.100,-

OBDOBÍ Počet 
nocí

DREAM OF ZANZIBAR *****,
pokoj “Deluxe”, polopenze

DREAM OF ZANZIBAR *****,
pokoj “Deluxe”, All Inclusive

01.09. - 31.10.2019 7 39.990,- 2.650,- 18.990,- 0,- 1.200,- 43.490,- 3.100,- 18.990,- 0,- 1.400,-

01.11. - 22.12.2019 7 68.490,- 5.450,- 22.990,- 0,- 2.450,- 71.490,- 5.900,- 22.990,- 0,- 2.650,-

23.12. - 07.01.2020 7 45.990,- 3.400,- 18.990,- 0,- 1.550,- 48.990,- 3.900,- 18.990,- 0,- 1.750,-

08.01. - 31.03.2020 7 35.490,- 2.200,- 17.990,- 0,- 1.000,- 38.490,- 2.650,- 17.990,- 0,- 1.100,-

01.04. - 30.06.2020 7 39.990,- 2.800,- 18.990,- 0,- 1.300,- 42.990,- 3.250,- 18.990,- 0,- 1.500,-

01.07 - 31.08.2020 7 46.490,- 3.400,- 19.990,- 0,- 1.550,- 50.990,- 4.000,- 19.990,- 0,- 1.800,-

01.09. - 31.10.2020 7 40.990,- 2.800,- 18.990,- 0,- 1.250,- 43.990,- 3.250,- 18.990,- 0,- 1.450,-

OBDOBÍ Počet 
nocí

HIDEAWAY OF NUNGWI RESORT & SPA *****,
pokoj “Luxury Junior Suite”, polopenze

HIDEAWAY OF NUNGWI RESORT & SPA *****,
pokoj “Luxury Junior Suite”, All Inclusive

01.09. - 31.10.2019 7 43.990,- 3.100,- 18.990,- 0,- 1.550,- 48.490,- 3.750,- 18.990,- 0,- 1.700,-

01.11. - 22.12.2019 7 83.990,- 7.600,- 22.990,- 0,- 3.800,- 89.990,- 8.550,- 22.990,- 0,- 3.850,-

23.12. - 07.01.2020 7 49.490,- 3.900,- 18.990,- 0,- 1.950,- 54.990,- 4.650,- 18.990,- 0,- 2.100,-

08.01. - 31.03.2020 7 38.990,- 2.650,- 17.990,- 0,- 1.300,- 43.490,- 3.250,- 17.990,- 0,- 1.500,-

01.04. - 30.06.2020 7 45.490,- 3.600,- 18.990,- 0,- 1.800,- 49.990,- 4.200,- 18.990,- 0,- 1.900,-

01.07 - 31.08.2020 7 53.990,- 4.500,- 19.990,- 0,- 2.250,- 59.990,- 5.300,- 19.990,- 0,- 2.400,-

01.09. - 31.10.2020 7 45.490,- 3.400,- 18.990,- 0,- 1.700,- 49.990,- 4.000,- 18.990,- 0,- 1.800,-

OBDOBÍ Počet 
nocí

DIAMONDS LA GEMMA DELL’ EST *****,
pokoj “Villa Club”, All Inclusive

DIAMONDS STAR OF THE EAST *****+,
pokoj “Jednoložnicová Villa”, All Inclusive

01.09. - 31.10.2019 7 51.990,- 4.250,- 18.990,- 0,- 1.900,- 108.990,- 12.400,- 39.490,- 3.100,- 12.400,-

01.11. - 22.12.2019 7 88.990,- 8.400,- 22.990,- 0,- 3.800,- 149.990,- 17.100,- 44.990,- 3.100,- 17.100,-

23.12. - 07.01.2020 7 55.990,- 4.850,- 18.990,- 0,- 2.200,- 115.990,- 13.500,- 39.490,- 3.100,- 13.500,-

08.01. - 31.03.2020 7 44.990,- 3.500,- 17.990,- 0,- 1.600,- 82.990,- 9.000,- 38.490,- 3.100,- 9.000,-

01.04. - 30.06.2020 7 46.490,- 3.750,- 18.990,- 0,- 1.700,- 94.990,- 10.700,- 39.490,- 3.100,- 10.700,-

01.07 - 31.08.2020 7 54.990,- 4.650,- 19.990,- 0,- 2.100,- 109.990,- 12.400,- 39.990,- 3.100,- 12.400,-

01.09. - 31.10.2020 7 53.990,- 4.650,- 18.990,- 0,- 2.100,- 108.490,- 12.400,- 38.990,- 3.100,- 12.400,-
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Ceny zájezdů jsou kalkulovány s cenami letenek v optimálních knihovacích třídách. Lety do Keni jsou vždy s přestupem.
Hotel Papillon Lagoon Reef je v období 01.05. - 30.06.2019 uzavřen. Příplatek za All Inclusive u hotelu Southern Palms Beach Resort: 950,- Kč/osoba/noc; 500,- Kč/dítě do 12 let/noc   
Povinné příplatky za slavnostní večeře:          
Southern Palms Beach Resort 24.12. a 31.12.2019: 1.000,- Kč / osoba; 500,- Kč / dítě
Bamburi Beach Hotel 24.12. a 31.12.2019: 1.000,- Kč / osoba; 500,- Kč / dítě 
U hotelů Sandies Tropical Village a Diamonds Dream of Africa platí dětské ceny i při ubytování s 1 dospělým, který však hradí příplatek za jednolůžkový pokoj.    
Ceny ubytování za 2. dítě na přistýlce na vyžádání v CK (maximální obsazenost pokoje viz piktogramy u jednotlivých hotelů).        
   

KEŇA|Mombasa – individuálně 9 dní (7 nocí)  str. 302

OBDOBÍ Počet 
nocí

PAPILLON LAGOON REEF HOTEL ***+ 
pokoj “Standard / Garden”, All Inclusive

BAMBURI BEACH HOTEL *** 
pokoj Standard, All Inclusive

01.09. - 31.10.2019 7 35.990,- 1.500,- 27.490,- 750,- 650,- 37.490,- 1.800,- 27.490,- 900,- 850,-

01.11. - 22.12.2019 7 35.490,- 1.450,- 26.990,- 700,- 650,- 36.490,- 1.650,- 26.990,- 850,- 850,-

23.12. - 07.01.2020 7 50.990,- 2.950,- 37.990,- 1.500,- 650,- 50.990,- 3.100,- 37.990,- 1.550,- 1.550,-

08.01. - 31.03.2020 7 38.490,- 1.850,- 28.490,- 950,- 650,- 38.490,- 1.950,- 27.990,- 950,- 950,-

01.04. - 30.06.2020 7 34.990,- 1.350,- 26.990,- 700,- 650,- 34.990,- 1.450,- 26.490,- 750,- 0,-

01.07 - 31.08.2020 7 39.490,- 1.650,- 28.990,- 850,- 650,- 39.990,- 1.950,- 28.990,- 950,- 950,-

01.09. - 31.10.2020 7 35.990,- 1.500,- 27.490,- 750,- 650,- 37.490,- 1.800,- 27.490,- 900,- 900,-

OBDOBÍ Počet 
nocí

SOUTHERN PALMS BEACH RESORT **** 
pokoj Standard, polopenze

BAOBAB BEACH RESORT & SPA ****
pokoj Standard, All Inclusive

01.09. - 31.10.2019 7 37.490,- 1.700,- 27.990,- 850,- 850,- 42.990,- 2.500,- 30.990,- 1.250,- 1.000,-

01.11. - 22.12.2019 7 34.990,- 1.350,- 26.990,- 700,- 700,- 40.990,- 2.250,- 29.990,- 1.100,- 800,-

23.12. - 07.01.2020 7 52.990,- 3.250,- 39.490,- 1.650,- 1.650,- 63.990,- 4.850,- 44.990,- 2.400,- 1.800,-

08.01. - 31.03.2020 7 39.990,- 2.000,- 28.990,- 1.000,- 1.000,- 45.490,- 2.850,- 31.990,- 1.450,- 1.000,-

01.04. - 30.06.2020 7 34.990,- 1.300,- 26.990,- 650,- 0,- 39.990,- 2.100,- 29.490,- 1.050,- 0,-

01.07 - 31.08.2020 7 41.990,- 2.000,- 29.990,- 1.000,- 1.000,- 47.990,- 2.850,- 33.490,- 1.450,- 1.000,-

01.09. - 31.10.2020 7 37.490,- 1.700,- 27.990,- 850,- 850,- 42.990,- 2.500,- 30.990,- 1.250,- 1.000,-

OBDOBÍ Počet 
nocí

SANDIES TROPICAL VILLAGE **** 
pokoj Superior, All Inclusive

DIAMONDS DREAM OF AFRICA ***** 
pokoj Junior Suite, All Inclusive

01.09. - 31.10.2019 7 38.490,- 1.700,- 22.990,- 0,- 800,- 45.990,- 2.800,- 22.990,- 0,- 1.250,-

01.11. - 22.12.2019 7 38.490,- 1.700,- 22.990,- 0,- 800,- 45.990,- 2.800,- 22.990,- 0,- 1.250,-

23.12. - 07.01.2020 7 55.990,- 3.600,- 28.990,- 0,- 1.600,- 63.490,- 4.650,- 28.990,- 0,- 2.100,-

08.01. - 31.03.2020 7 39.990,- 2.000,- 22.990,- 0,- 950,- 52.490,- 3.750,- 22.990,- 0,- 1.700,-

01.04. - 30.06.2020 7 37.490,- 1.550,- 22.990,- 0,- 700,- 42.990,- 2.350,- 22.990,- 0,- 1.050,-

01.07 - 31.08.2020 7 41.990,- 1.850,- 23.990,- 0,- 850,- 47.990,- 2.800,- 23.990,- 0,- 1.250,-

01.09. - 31.10.2020 7 39.490,- 1.850,- 22.990,- 0,- 850,- 45.990,- 2.800,- 22.990,- 0,- 1.250,-

EXO 380 - cena dospělá osoba/noc navíc/dítě do 12 let/noc navíc dítě/příplatek za 1lůžkový pokoj
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EXO 805 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za 
noc navíc dítě

OBDOBÍ: TRAVELODGE ***
bez snídaně

ADINA APARTMENT HOTEL ****
bez snídaně

GRACE HOTEL ****
bez snídaně

01.10. –14.12.2019 54.990,- 1.700,- 1.700,- 36.990,- 700,- 67.990,- 3.600,- 3.600,- 37.990,- 700,- 57.990,- 2.100,- 2.100,- 32.990,- 0,-

15.12. – 05.01.2020 59.990,- 1.900,- 1.900,- 39.990,- 700,- 75.990,- 4.400,- 4.400,- 38.990,- 700,- 75.990,- 3.900,- 3.900,- 33.990,- 0,-

 06.01.– 30.06.2020 54.990,- 1.700,- 1.700,- 36.990,- 700,- 67.990,- 3.600,- 3.600,- 37.990,- 700,- 60.990,- 2.100,- 2.100,- 32.990,- 0,-

01.07. – 30.09.2020 57.990,- 1.900,- 1.900,- 37.990,- 700,- 69.990,- 3.600,- 3.600,- 38.990,- 700,- 67.990,- 3.200,- 3.200,- 33.990,- 0,-

01.10. –14.12.2020 53.990,- 1.700,- 1.700,- 36.990,- 700,- 67.990,- 3.600,- 3.600,- 37.990,- 700,- 57.990,- 2.100,- 2.100,- 32.990,- 0,-

příplatek za 
snídaně/ týden 3.300,- Nelze 3.600,-

AUSTRÁLIE|Sydney – individuálně 11 dní (7 nocí) str. 323

Nabídka celodenních výletů v Sydney CENA ZA OSOBU:

Prohlídka Sydney a Bondi Beach 2.700,-
Celodenní výlet do NP Blue Mountains (s obědem) 2.700,-

Celodenní výlet do Canberry 4.000,-
Celodenní výlet do Hunter Valley s ochutnávkou vína a obědem 3.900,-

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě a pro optimální letecké spojení. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání.
Ceny za ubytování se mohou výrazně změnit pro data státních svátků a konání významných kulturních a sportovních akcí.
Tento zájezd je možné prodloužit o libovolný počet pobytových dní v Cairns či v Ayers Rock.

EXO 818 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za 
noc navíc dítě

OBDOBÍ: NOVOTEL TWIN WATERS RESORT ****
bez snídaně

KINGFISHER BAY RESORT ****
bez snídaně

HAMILTON ISLAND ****
snídaně

01.10. –14.12.2019 61.990,- .1.900,- 1.900,- 46.490,- 1.400,- 68.990,- .2.500,- 2.500,- 49.990,- 1.500,- 69.990,- 3.400,- 3.400,- 47.990,-  1.800,-

15.12. – 06.01.2020 71.490,- 2.800,- 2.800,- 52.490,- 1.400,- 74.990,- .2.800,- 2.800,- 54.990,- 1.500,- 76.990,- 4.000,- 4.000,- 51.990,-  1.800,-

 07.01.– 30.06.2020 61.990,- .1.900,- 1.900,- 46.490,- 1.400,- 68.990,- .2.500,- 2.500,- 49.990,- 1.500,- 69.990,- 3.400,- 3.400,- 47.990,-  1.800,-

01.07. – 30.09.2020 65.490,- .2.300,- 2.300,- 50.490,- 1.400,- 70.990,- .2.500,- 2.500,- 50.990,- 1.500,- 75.990,- 3.400,- 3.400,- 48.990,-  1.800,-

01.10. –14.12.2020 61.990,- .1.900,- 1.900,- 46.490,- 1.400,- 68.990,- .2.500,- 2.500,- 49.990,- 1.500,- 69.990,- 3.400,- 3.400,- 47.990,-  1.800,-

příplatek za 
snídaně/týden 3.500,- 4.600,- -

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání.
Ceny za ubytování se mohou výrazně změnit pro data státních svátků a konání významných kulturních a sportovních akcí.
Tento zájezd je možné prodloužit o libovolný počet pobytových dní v Sydney, Cairns či Ayers Rock.

AUSTRÁLIE|Queensland – individuálně 11 dní (7 nocí) str. 323

AUSTRÁLIE|Cairns – individuálně 11 dní (7 nocí) str. 323

Nabídka celodenních výletů v Cairns CENA ZA OSOBU:
Výlet na Velký bariérový útes – podmořský svět na dosah ruky 3.700,-

Výlet do přírodní rezervace Daintree a Cape Tribulation 3.300,-
Kuranda Skyrail – deštným pralesem 3.900,-

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě a pro optimální letecké spojení. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání.
Ceny za ubytování se mohou výrazně změnit pro data státních svátků a konání významných kulturních a sportovních akcí.
Tento zájezd je možné prodloužit o libovolný počet pobytových dní a také o pobyt v Sydney či Ayers Rock.

EXO 815 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě do 11 let/noc 
navíc dítě do 11 let

OBDOBÍ: AGINCOURT APARTMENTS ***+

bez snídaně
MERCURE HARBOURSIDE HOTEL ****

bez snídaně
CORAL SAND RESORT ****+

bez snídaně

01.10. –14.12.2019 57.990,- 1.700,- 1.700,- 35.990,- 300,- 57.990,- 1.900,- 1.900,- 41.990,- 1.400,- 64.490,- 2.900,- 2.900,- 37.990,- 500,-

15.12. – 06.01.2020 63.490,- 1.700,- 1.700,- 39.490,- 300,- 66.990,- 2.400,- 2.400,- 47.990,- 1.400,- 69.490,- 2.900,- 2.900,- 39.990,- 500,-

 07.01.– 30.06.2020 57.990,- 1.700,- 1.700,- 35.990,- 300,- 56.990,- 1.900,- 1.900,- 41.990,- 1.400,- 64.490,- 2.900,- 2.900,- 37.990,- 500,-

01.07. – 30.09.2020 63.490,- 1.700,- 1.700,- 37.490,- 300,- 59.990,- 2.000,- 2.000,- 43.990,- 1.400,- 69.490,- 2.900,- 2.900,- 39.990,- 500,-

01.10. –14.12.2020 57.990,- 1.700,- 1.700,- 34.990,- 300,- 57.990,- 1.900,- 1.900,- 41.990,- 1.400,- 64.490,- 2.900,- 2.900,- 37.990,- 500,-

příplatek za snídaně/
týden Nelze 3.900,-/pobyt Nelze

EXO 882 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za 
noc navíc dítě

OBDOBÍ: SANDY BEACH RESORT ***+ snídaně

01.09. – 09.12.2019 84.990,- 2.500,- 2.500,- 0,- 0,-

10.12. – 06.01.2020 86.990,-  2.500,- 2.500,- 0,- 0,-

07.01. – 30.06.2020 84.990,- 2.500,- 2.500,- 0,- 0,-

01.07. – 31.08.2020 85.990,-  2.500,- 2.500,- 0,- 0,-

01.09. – 09.12.2020 84.990,- 2.500,- 2.500,- 0,- 0,-

Příplatek polopenze 1.000,-Kč/osoba/den

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání.

TONGA|individuálně 11 dní (7 nocí) str. 340
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EXO 898 – cena za osobu 

OBDOBÍ: OKRUH SAMOA-TONGA-FIDŽI-VANUATU
snídaně

07.04.- 26.04.2020 198.990,- (s českým průvodcem)

15.02.- 10.12.2020 179.990,- (individuálně)

Příplatek za jednolůžkový pokoj 44.990,-

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. 
Cena zahrnuje letištní taxy.

SAMOA – TONGA – FIDŽI – VANUATU|s českým průvodcem/individuálně – 21 dní (16 nocí) str. 342

EXO 880 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za 
noc navíc dítě

OBDOBÍ: LA PROMENADE APARTMENT HOTEL **** 
bez snídaně

TERA OURE ILE DES PINS **** 
snídaně

01.10. – 14.12.2019 77.990,- 2.700,- 2.700,- 50.990,- 0,- 82.990,- 3.400,- 3.400,- 49.990,- 0,-

15.12. – 15.01.2020 82.990,- 2.700,- 2.700,- 54.990,- 0,- 87.990,- 3.400,- 3.400,- 53.990,- 0,-

16.01. – 31.03.2020  77.990,- 2.700,- 2.700,- 50.990,- 0,- 82.990,- 3.400,- 3.400,- 49.990,- 0,-

01.04. – 31.08.2020 77.990,- 2.700,- 2.700,- 50.990,- 0,- 87.990,- 3.400,- 3.400,- 53.990,- 0,-

01.10. – 14.12.2020 77.990,- 2.700,- 2.700,- 50.990,- 0,- 82.990,- 3.400,- 3.400,- 49.990,- 0,-

polopenze/plná penze - 1.200,- Kč / 2.350,- Kč/den/osoba

OBDOBÍ: L´ESCAPADE ISLAND RESORT **** 
snídaně

LE MERIDIEN HOTEL ***** 
snídaně

01.10. – 14.12.2019 91.990,- 5.300,- 5.300,- 47.990,- 0,- 101.990,- 6.100,- 6.100,- 54.990,- 0,-

15.12. – 15.01.2020 96.990,- 5.300,- 5.300,- 50.990,- 0,- 106.990,- 6.100,- 6.100,- 57.990,- 0,-

16.01. – 31.03.2020 91.990,- 5.300,- 5.300,- 47.990,- 0,- 101.990,- 6.100,- 6.100,- 54.990,- 0,-

01.04. – 31.08.2020 96.990,- 5.300,- 5.300,- 50.990,- 0,- 106.990,- 6.100,- 6.100,- 57.990,- 0,-

01.10. – 14.12.2020 91.990,- 5.300,- 5.300,- 47.990,- 0,- 101.990,- 6.100,- 6.100,- 54.990,- 0,-

Příplatek 
polopenze/plná penze 1.200,-Kč / 1.600,-Kč/den/osoba 1.300,- Kč / 2.300,- Kč/den/osoba

NOVÁ KALEDONIE|individuálně 11 dní (7 nocí) str. 332

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání.
Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 - 12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami na pokoji.

EXO 885 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za 
noc navíc dítě

OBDOBÍ: MATAMANOA ISLAND RESORT ****
snídaně

OUTRIGGER ON THE LAGOON FIJI ****
snídaně

INTERCONTINENTAL FIJI GOLF RESORT & SPA ****
snídaně

01.10. - 14.12.2019 69.990,- 3.200,- 3.200,- 0,- 0,- 71.990,- 3.200,- 3.200,- 31.990,- 0,- 73.990,- 3.900,- 3.900,- 31.990,- 0,-

15.12. - 15.01.2020 72.990,- 3.200,- 3.200,- 0,- 0,- 73.490,- 3.200,- 3.200,- 33.990,- 0,- 75.990,- 3.900,- 3.900,- 33.990,- 0,-

16.01. –31.03.2020 69.990,- 3.200,- 3.200,- 0,- 0,- 71.990,- 3.200,- 3.200,- 31.990,- 0,- 73.990,- 3.900,- 3.900,- 31.990,- 0,-

01.04. –31.08.2020 72.990,- 3.200,- 3.200,- 0,- 0,- 73.490,- 3.200,- 3.200,- 33.990,- 0,- 75.990,- 3.900,- 3.900,- 33.990,- 0,-

01.10. - 14.12.2020 69.990,- 3.200,- 3.200,- 0,- 0,- 71.990,- 3.200,- 3.200,- 31.990,- 0,- 73.990,- 3.900,- 3.900,- 31.990,- 0,-

Příplatek 
polopenze/plná penze 1.300,- Kč /2.200,-Kč/ den 2.100,- Kč/plná penze/den 1.000,- Kč/polopenze/den

FIDŽI|individuálně 11 dní (7 nocí) str. 328

OBDOBÍ: MALOLO ISLAND RESORT ****
bez snídaně

TOKORIKI ISLAND RESORT ****+

bez snídaně

01.10. - 14.12.2019 82.990,- 5.200,- 5.200,- 31.990,- 0,- 99.990,- 7.300,- 7.300,- 0,- 0,-

15.12. - 15.01.2020 85.490,- 5.200,- 5.200,- 33.990,- 0,- 101.990,- 7.300,- 7.300,- 0,- 0,-

16.01. –31.03.2020 82.990,- 5.200,- 5.200,- 31.990,- 0,- 99.990,- 7.300,- 7.300,- 0,- 0,-

01.04. –31.08.2020 85.490,- 5.200,- 5.200,- 33.990,- 0,- 101.990,- 7.300,- 7.300,- 0,- 0,-

01.10. - 14.12.2020 82.990,- 5.200,- 5.200,- 31.990,- 0,- 99.990,- 7.300,- 7.300,- 0,- 0,-

Příplatek 
polopenze/plná penze 2.100,- Kč/plná penze/den 2.900,- Kč/plná penze/den

OBDOBÍ: NUKUBATI ISLAND RESORT *****
s plnou penzí 

VOMO ISLAND RESORT *****
s plnou penzí

01.10. - 14.12.2019 135.990,- 10.900,- 10.900,- 0,- 0,- 131.990,- 11.700,- 11.700,- 49.990,- 2.500,-

15.12. - 15.01.2020 138.990,- 10.900,- 10.900,- 0,- 0,- 134.990,- 11.700,- 11.700,- 51.990,- 2.500,-

16.01. –31.03.2020 135.990,- 10.900,- 10.900,- 0,- 0,- 131.990,- 11.700,- 11.700,- 49.990,- 2.500,-

01.04. –31.08.2020 138.990,- 10.900,- 10.900,- 0,- 0,- 134.990,- 11.700,- 11.700,- 51.990,- 2.500,-

01.10. - 14.12.2020 135.990,- 10.900,- 10.900,- 0,- 0,- 131.990,- 11.700,- 11.700,- 49.990,- 2.500,-

Příplatek 
polopenze/plná penze - -

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání.
Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 - 12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami na pokoji.
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EXO 875 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě týden/příplatek za 
noc navíc dítě

OBDOBÍ: EDGEWATER RESORT ***
snídaně

PACIFIC RESORT RAROTONGA ****
snídaně

SEA CHANGE VILLAS ****+

bez snídaně

01.11. – 14.12. 2019 68.990,- 2.600,- 2.600,- 48.990,- 0,- 84.990,- 5.200,- 4.900,- 48.990,- 0,- 118.990,- 8.900,- 8.900,- nelze nelze

15.12.  – 15.01. 2020 83.990,- 2.600,- 2.600,- 49.990,- 0,- 101.990,- 5.200,- 4.900,- 49.990,- 0,- 128.990,- 8.900,- 8.900,- nelze nelze

11.01. – 31.03 .2020 67.990,- 2.600,- 2.600,- 36.990,- 0,- 84.990,- 5.200,- 4.900,- 36.990,- 0,- 111.990,- 8.900,- 8.900,- nelze nelze

01.04. – 30.06. 2020 67.990,- 2.600,- 2.600,- 36.990,- 0,- 84.990,- 5.200,- 4.900,- 36.990,- 0,- 111.990,- 8.900,- 8.900,- nelze nelze

01.07. – 31.08. 2020 74.490,- 2.600,- 2.600,- 39.990,- 0,- 91.990,- 5.200,- 4.900,- 39.990,- 0,- 118.990,- 8.900,- 8.900,- nelze nelze

01.09. – 31.10. 2020 67.990,- 2.600,- 2.600,- 36.990,- 0,- 84.990,- 5.200,- 4.900,- 36.990,- 0,- 111.990,- 8.900,- 8.900,- nelze nelze

Příplatek polopenze/
plná penze/osoba Nelze 1.800,-Kč / 2.500,-Kč/ den Nelze

COOKOVY OSTROVY|individuálně 11 dní (7 nocí) str. 336

OBDOBÍ: AITUTAKI LAGOON RESORT.&SPA ****
snídaně

PACIFIC RESORT AITUTAKI *****
snídaně

01.11. – 14.12. 2019 121.990,- 8.700,- 8.300,- nelze nelze 139.990,- 11.500,- 11.500,- 59.990,- 0,-

15.12.  – 15.01. 2020 133.490,- 9.700,- 9.200,- nelze nelze 156.990,- 11.500,- 11.500,- 59.990,- 0,-

11.01. – 31.03 .2020 109.990,- 8.700,- 8.300,- nelze nelze 139.990,- 11.500,- 11.500,- 47.990,- 0,-

01.04. – 30.06. 2020 116.490,- 9.700,- 9.200,- nelze nelze 139.990,- 11.500,- 11.500,- 47.990,- 0,-

01.07. – 31.08. 2020 124.990,- 9.700,- 9.200,- nelze nelze 147.990,- 11.500,- 11.500,- 51.990,- 0,-

01.09. – 31.10. 2020 116.490,- 9.700,- 9.200,- nelze nelze 139.990,- 11.500,- 11.500,- 47.990,- 0,-

Příplatek polopenze/
plná penze/osoba 2.400,-Kč / 2.700,-Kč/ den 1.800,-Kč / 2.500,-Kč/ den

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání.
Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami na pokoji.

FR. POLYNÉSIE|Moorea – Tahiti – individuálně 13 dní (10 nocí – 9 nocí Moorea + 1 noc Tahiti) str. 345

EXO 887 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě 7 nocí/příplatek za 
noc navíc dítě

OBDOBÍ:
HILTON MOOREA ***** 

a INTERCONTINENTAL TAHITI ****
 snídaně

MANAVA BEACH RESORT MOOREA ****
a INTERCONTINENTAL TAHITI ****

snídaně

01.09. – 31.10.2019 110.990,- 7.200,- 7.200,- 43.100,- zdarma 91.990,- 4.700,- 4.700,- 42.500,- zdarma

01.11. – 10.12.2019 102.990,- 6.100,- 6.100,- 43.100,- zdarma 86.990,- 3.900,- 3.900,- 42.500,- zdarma

11.12. – 10.01.2020 114.990,- 6.100,- 6.100,- 51.700,- zdarma 97.990,- 3.900,- 3.900,- 51.200,- zdarma

11.01. – 31.03.2020 102.990,- 6.100,- 6.100,- 43.100,- zdarma 86.990,- 3.900,- 3.900,- 42.500,- zdarma

01.04. – 31.05.2020 105.990,- 6.400,- 6.400,- 43.100,- zdarma 87.990,- 4.100,- 4.100,- 42.500,- zdarma

01.06. – 31.08.2020 124.990,- 7.600,- 7.600,- 51.700,- zdarma 103.990,- 4.800,- 4.800,- 51.200,- zdarma

01.09. – 31.10.2020 105.990,- 6.400,- 6.400,- 43.100,- zdarma 91.990,- 4.800,- 4.800,- 42.500,- zdarma

Příplatek za polopenzi dospělý 1.500- / dítě 750,- dospělý 1.500,- / dítě zdarma

Příplatek za plnou penzi dospělý 2.200,- / dítě 1.100,- dospělý 2.600,- / dítě zdarma

OBDOBÍ:
SOFITEL IA ORA MOOREA **** 

a INTERCONTINENTAL TAHITI ****
snídaně

INTERCONTINENTAL  MOOREA ****
a INTERCONTINENTAL TAHITI ****

snídaně

01.09. – 31.10.2019 99.990,- 6.500,- 6.500,- 43.100,- zdarma 93.990,- 4.400,- 4.400,- 52.200,- 1100,-

01.11. – 10.12.2019 94.990,- 5.600,- 5.600,- 43.100,- zdarma 89.990,- 3.600,- 3.600,- 52.200,- 1100,-

11.12. – 10.01.2020 105.990,- 5.600,- 5.600,- 51.700,- zdarma 107.990,- 3.600,- 3.600,- 60.900,- 1100,-

11.01. – 31.03.2020 94.990,- 5.600,- 5.600,- 43.100,- zdarma 89.990,- 3.600,- 3.600,- 52.200,- 1100,-

01.04. – 31.05.2020 94.990,- 5.600,- 5.600,- 43.100,- zdarma 91.990,- 5.000,- 5.000,- 48.200,- 600,-

01.06. – 31.08.2020 108.990,- 6.500,- 6.500,- 51.700,- zdarma 107.990,- 5.700,- 5.700,- 56.800,- 600,-

01.09. – 31.10.2020 99.990,- 6.500,- 6.500,- 43.100,- zdarma 96.990,- 5.700,- 5.700,- 48.200,- 600,-

Příplatek za večeři dospělý 2.000,- / dítě zdarma dospělý 2.100,- / dítě 1.100,-

Příplatek za plnou penzi dospělý 3.000,- / dítě zdarma dospělý 3.200,- / dítě 1.600,-

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání.
Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Slavnostní večeře 24.12 a 31.12. nejsou v ceně.
Cena nezahrnuje místní daň ve výši 1,26 EUR/osoba/noc splatnou na místě. 
Cena zahrnuje letištní poplatky.
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EXO 890 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě 7 nocí/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: BORA BORA PEARL BEACH RESORT ****
a INTERCONTINENTAL TAHITI **** snídaně

INTERCONTINENTAL LE MOANA BORA BORA *****
a INTERCONTINENTAL TAHITI **** snídaně

LE MERIDIEN BORA BORA ***** 
a INTERCONTINENTAL TAHITI **** snídaně

01.09. – 31.10.2019 115.990,- 7.200,- 6.300,- 51.500,- zdarma 147.990,- 10.200,- 10.200,- 62.400,- 1200,- 165.990,- 13.100,- 13.100,- 57.100,- 600,-

01.11. – 10.12.2019 109.490,- 6.400,- 5.500,- 49.900,- zdarma 125.990,- 8.900,- 8.900,- 60.900,- 1200,- 135.990,- 10.500,- 10.500,- 55.600,- 600,-

11.12. – 10.01.2020 129.990,- 6.400,- 5.500,- 59.900,- zdarma 147.990,- 8.900,- 8.900,- 70.900,- 1200,- 146.990,- 10.500,- 10.500,- 65.700,- 600,-

11.01. – 31.03.2020 109.490,- 6.400,- 5.500,- 49.900,- zdarma 125.990,- 8.900,- 8.900,- 60.900,- 1200,- 135.990,- 10.500,- 10.500,- 55.600,- 600,-

01.04. – 31.05.2020 122.490,- 8.400,- 8.400,- 50.700,- zdarma 129.990,- 9.300,- 9.300,- 57.300,- 700,- 139.990,- 11.200,- 11.200,- 56.400,- 600,-

01.06. – 31.08.2020 146.990,- 10.800,- 10.800,- 59.900,- zdarma 162.990,- 10.700,- 10.700,- 66.700,- 700,- 172.990,- 14.000,- 14.000,- 65.700,- 600,-

01.09. – 31.10.2020 137.490,- 10.800,- 10.800,- 51.500,- zdarma 151.990,- 10.700,- 10.700,- 58.100,- 700,- 161.990,- 14.000,- 14.000,- 57.100,- 600,-

Příplatek za polopenzi dospělý 1.900,- / dítě zdarma dospělý 2.200,- / dítě 1.100,- dospělý 2.000,- / dítě 1.000,-

Příplatek za plnou penzi dospělý 2.900,- / dítě zdarma dospělý 3.400,- / dítě 1.700,- dospělý 3.000,- / dítě 1.500,-

OBDOBÍ: CONRAD BORA BORA NUI RESORT ***** 
a INTERCONTINENTAL TAHITI **** snídaně

ST. REGIS BORA BORA RESORT ***** 
 a INTERCONTINENTAL TAHITI **** snídaně

INTERCONTINENTAL THALASSO BORA BORA ***** 
a INTERCONTINENTAL TAHITI **** snídaně

01.09. – 31.10.2019 188.990,- 12.200,- 12.200,- 51.500,- zdarma 215.990,- 14.800,- 13.500,- 51.500,- zdarma 222.990,- 16.100,- 16.100,- 52.400,- zdarma

01.11. – 10.12.2019 165.990,- 8.900,- 8.900,- 49.900,- zdarma 202.990,- 13.300,- 11.900,- 49.900,- zdarma 202.990,- 13.900,- 13.900,- 50.900,- zdarma

11.12. – 10.01.2020 198.990,- 12.200,- 12.200,- 59.900,- zdarma 248.990,- 14.800,- 13.500,- 59.900,- zdarma 232.990,- 16.100,- 16.100,- 60.900,- zdarma

11.01. – 31.03.2020 165.990,- 8.900,- 8.900,- 49.900,- zdarma 197.990,- 13.300,- 11.900,- 49.900,- zdarma 202.990,- 13.900,- 13.900,- 50.900,- zdarma

01.04. – 31.05.2020 166.990,- 8.900,- 8.900,- 57.400,- 800,- 189.990,- 12.700,- 12.700,- 50.700,- zdarma 209.990,- 14.800,- 14.800,- 57.300,- zdarma

01.06. – 31.08.2020 199.990,- 12.200,- 12.200,- 66.800,- 800,- 213.990,- 14.200,- 14.200,- 59.900,- zdarma 241.990,- 17.100,- 17.100,- 66.700,- zdarma

01.09. – 31.10.2020 189.990,- 12.200,- 12.200,- 58.200,- 800,- 202.990,- 14.200,- 14.200,- 51.500,- zdarma 229.990,- 17.100,- 17.100,- 58.100,- zdarma

Příplatek za večeři dospělý 2.600,- / dítě 1.300,- dospělý 2.800,- / dítě 1.900,- dospělý 2.300,- / dítě 1.100,-

Příplatek za plnou penzi dospělý 3.600,- / dítě 1.800,- dospělý 4.300,- / dítě 2.100,- dospělý 3.500,- / dítě 1.700,-

OBDOBÍ: FOUR SEASONS BORA BORA  ***** 
a INTERCONTINENTAL TAHITI **** snídaně

01.09. – 31.10.2019 146.990,- 21.500,- 19.900,- 57.900,- 800,-

01.11. – 10.12.2019 137.990,- 17.600,- 15.900,- 56.400,- 800,-

11.12. – 10.01.2020 157.990,- 21.500,- 19.900,- 66.500,- 800,-

11.01. – 31.03.2020 137.990,- 17.600,- 15.900,- 56.400,- 800,-

01.04. – 31.05.2020 137.490,- 18.200,- 16.700,- 57.400,- 800,-

01.06. – 31.08.2020 155.990,- 23.900,- 22.500,- 66.800,- 800,-

01.09. – 31.10.2020 145.990,- 23.900,- 22.500,- 58.200,- 800,-

Příplatek za večeři dospělý 4.800,- / dítě 2.400,-

Příplatek za plnou penzi dospělý 6.300,- / dítě 3.100,-

FR. POLYNÉSIE|Bora Bora – Tahiti – individuálně 13 dní (10 nocí – 9 nocí Bora Bora + 1 noc Tahiti) str. 345

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování z
pracujeme na vyžádání. 

Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. 

Slavnostní večeře 24.12 a 31.12. nejsou v ceně. Cena nezahrnuje místní daň ve výši 1,68 EUR/osoba/noc 
splatnou na místě.

*All Inclusive v hotelu Le Meridien Bora Bora zahrnuje: k jídlu: 1x vodu, 1x láhev vína pro 2 osoby, nebo 3 
piva/osoba nebo neomezené nealko + během dne: koktejly, mistní pivo (Hinano/Tabu), lihoviny (Gordon’s Gin, 

Smirnoff Vodka, Johny Walker Red/Black, Avatea tahitský rum), nealko, voda. 

Cena zahrnuje letištní poplatky.

FR. POLYNÉSIE|Huahine – Tahiti – individuálně 13 dní (10 nocí – 9 nocí Huahine + 1 noci Tahiti) str. 346

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými 
osobami. Slavnostní večeře 24.12 a 31.12. nejsou v ceně. Cena nezahrnuje místní daň ve výši 1,68 EUR/osoba/noc splatnou na místě. Cena zahrnuje letištní poplatky.

EXO 889 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě 7 nocí/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: TIKEHAU PEARL BEACH RESORT **** 
a INTERCONTINENTAL TAHITI **** snídaně

01.09. – 31.10.2019 128.990,- 8.800,- 8.800,- 51.800,- zdarma

01.11. – 10.12.2019 121.990,- 8.000,- 8.000,- 49.500,- zdarma

11.12. – 10.01.2020 119.990,- 6.000,- 6.000,- 60.400,- zdarma

11.01. – 31.03.2020 108.990,- 6.000,- 6.000,- 49.500,- zdarma

01.04. – 31.05.2020 122.990,- 8.000,- 8.000,- 50.900,- zdarma

01.06. – 31.08.2020 138.990,- 8.500,- 8.500,- 60.400,- zdarma

01.09. – 31.10.2020 126.990,- 8.500,- 8.500,- 51.800,- zdarma

Příplatek za polopenzi dospělý 1.500- / dítě 750,-

Příplatek za plnou penzi dospělý 2.400- / dítě 1.200,-

FR. POLYNÉSIE|Tikehau – Tahiti – individuálně 13 dní (10 nocí – 9 nocí Manihi + 1 noci Tahiti) str. 346

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. 
Slavnostní večeře 24.12 a 31.12. nejsou v ceně. Cena nezahrnuje místní daň ve výši 1,26 EUR/osoba/noc splatnou na místě. Cena zahrnuje letištní poplatky.

EXO 888 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě 7 nocí/příplatek za noc navíc dítě

OBDOBÍ: HOTEL LE MAHANA HUAHINE *** 
a MANAVA SUITE RESORT *** snídaně

ROYAL HUAHINE ***+

a MANAVA SUITE RESORT *** snídaně
MAITAI LAPITA VILLAGE ***

a MANAVA SUITE RESORT *** snídaně

01.09. – 31.10.2019 89.990,- 3.100,- 2.600,- 50.900,- 300,- 92.990,- 3.200,- 2.500,- 53.900,- 600,- 92.990,- 3.200,- 2.500,- 49.100,- zdarma

01.11. – 10.12.2019 87.990,- 3.100,- 2.600,- 49.900,- 300,- 91.990,- 3.200,- 2.500,- 52.900,- 600,- 91.990,- 3.200,- 2.500,- 47.900,- zdarma

11.12. – 10.01.2020 99.990,- 3.100,- 2.600,- 59.600,- 300,- 102.990,- 3.200,- 2.500,- 62.500,- 600,- 102.990,- 3.200,- 2.500,- 57.700,- zdarma

11.01. – 31.03.2020 87.990,- 3.100,- 2.600,- 49.900,- 300,- 91.990,- 3.200,- 2.500,- 52.900,- 600,- 91.990,- 3.200,- 2.500,- 47.900,- zdarma

01.04. – 31.05.2020 89.990,- 3.100,- 2.600,- 50.400,- 300,- 92.990,- 3.100,- 2.300,- 53.600,- 600,- 92.990,- 3.100,- 2.300,- 48.500,- zdarma

01.06. – 31.08.2020 101.990,- 3.100,- 2.600,- 59.600,- 300,- 104.990,- 3.100,- 2.300,- 62.800,- 600,- 104.990,- 3.100,- 2.300,- 57.700,- zdarma

01.09. – 31.10.2020 89.990,- 3.100,- 2.600,- 50.900,- 300,- 93.990,- 3.100,- 2.300,- 53.600,- 600,- 93.990,- 3.100,- 2.300,- 49.100,- zdarma

Příplatek za polopenzi dospělý 1.500- / dítě 750,- dospělý 2.200- / dítě 1.500,- dospělý 2.200- / dítě 1.500,-

Příplatek za plnou penzi dospělý 2.600- / dítě 1.300,- dospělý 3.300- / dítě 2.300,- dospělý 3.300- / dítě 2.300,-
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EXO 894 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě 7 nocí/příplatek za 
noc navíc dítě

OBDOBÍ: KIA ORA RANGIROA **** snídaně
a INTERCONTINENTAL TAHITI **** snídaně

01.09. – 31.10.2019 114.990,- 6.800,- 6.800,- 55.900,- 500,-

01.11. – 10.12.2019 111.990,- 6.800,- 6.800,- 53.600,- 500,-

11.12.  – 10.01.2020 122.990,- 6.800,- 6.800,- 64.600,- 500,-

11.01. – 31.03.2020 111.990,- 6.800,- 6.800,- 53.600,- 500,-

01.04. – 31.05.2020 112.990,- 6.800,- 6.800,- 55.100,- 500,-

01.06. – 31.08.2020 125.990,- 6.800,- 6.800,- 64.600,- 500,-

01.09. – 31.10.2020 114.990,- 6.800,- 6.800,- 55.900,- 500,-

Příplatek za polopenzi v ceně (pouze hotel Kia Ora Resort)

Příplatek za plnou penzi dospělý 2.400- / dítě 1.200,-

FR. POLYNÉSIE|Rangiroa – Tahiti – individuálně 13 dní (10 nocí – 9 nocí Tikehau + 1 noc Tahiti) str. 346

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Cena zahrnuje letištní poplatky. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. 
Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami. Slavnostní večeře 24.12 a 31.12. nejsou v ceně.
Cena nezahrnuje resortní poplatky. 

PALAU|individuálně 10 dní (7 nocí) str. 358

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandartní ubytování zpracujeme na vyžádání.

EXO 930 – cena dospělá osoba/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc 
OBDOBÍ: CARP ISLAND RESORT ** snídaně PALAU PLANTATION RESORT *** snídaně PALAU PACIFIC RESORT **** snídaně

01.11. – 14.12.2019 52.990,- 1.400,- 1.400,- 65.990,- 3.900,- 3.900,- 71.490,- 4.400,- 4.400,-

15.12. – 15.01.2020 68.990,- 1.400,- 1.400,- 84.490,- 4.900,- 4.900,- 88.990,- 8.900,- 8.900,-

11.01. – 30.06.2020 52.990,- 1.400,- 1.400,- 71.990,- 4.400,- 4.400,- 73.490,- 4.700,- 4.700,-

01.07. – 31.08.2020 58.990,- 1.400,- 1.400,- 78.490,- 4.400,- 4.400,- 79.490,- 4.700,- 4.700,-

01.09. – 31.10.2020 52.990,- 1.400,- 1.400,- 65.990,- 3.900,- 3.900,- 73.490,- 4.700,- 4.700,-

EXO 883 – cena dospělá osoba/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc 
OBDOBÍ: MANTA RAY BAY HOTEL *** snídaně

01.11. – 14.12.2019 84.990,- 4.100,- 2.300,-

15.12. – 15.01.2020 68.990,- 4.100,- 2.300,-

11.01. – 30.06.2020 52.990,- 4.100,- 2.300,-

01.07. – 31.08.2020 58.990,- 4.100,- 2.300,-

01.09. – 31.10.2020 52.990,- 4.100,- 2.300,-

YAP|individuálně 10 dní (7 nocí) str. 360

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za nadstandartní ubytování zpracujeme na vyžádání.

EXO 891 – cena dospělá osoba za 7 nocí/příplatek za noc navíc/příplatek za jednolůžkový pokoj za noc/cena dítě 7 nocí/příplatek za 
noc navíc dítě

OBDOBÍ: 1 Bedroom Villa příplatek
2 Bedroom Villa

příplatek
3 Bedroom Villa dítě 2 - 12 let

01.10. – 10.12.2019 544.990,- 466.500,- 932.900,- 156.700,-

11.12. – 10.01.2020 619.990,- 531.100,- 999.900,- 178.200,-

11.01. – 31.03.2020 466.990,- 388.800,- 777.500,- 128.200,-

01.04. – 25.06.2020 466.990,- 388.800,- 777.500,- 128.300,-

26.06. – 16.08.2020 555.990,- 466.500,- 932.900,- 165.300,-

17.08. – 31.10.2020 544.990,- 466.500,- 932.900,- 156.700,-

Ceny letenek jsou kalkulovány v optimální knihovací třídě. Příplatky za Business Class budou uvedeny při konkrétní poptávce..
Cena za dítě je kalkulována pro dítě ve věku 2 –12 let při ubytování se dvěma dospělými osobami.
CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Tahiti - Praha v ekonomicke třídě, letecký transfer Tahiti - Tetiaroa - Tahiti, pobyt v luxusní vile s terasou, privátním bazénkem a přístupem na pláž, stravu po 24 h 
denně podávanou v restauracích resortu nebo na požádání mezi 6.00 - 22.00 v privátním prostředí vily (některé nadstandardní pokrmy jsou za příplatek), nápoje: balenou vodu, nealko, pivo, víno a vybrané druhy 
šampaňského a lihovin (vína, šampaňské a lihoviny prémiových značek a edic jsou za příplatek), 1x fakultativní aktivita z nabídky hotelu na osobu a den, 1x denně wellness (50 minut): 1 Bedroom Villa - pro 1 
osobu/den, 2 Bedroom Villa - pro 2 osoby/den, 3 Bedroom Villa - pro 3 osoby/den, přístup k internetu ve vile a prostorách celého resortu, pobyt v hotelu Intercontinental Tahiti před odletem z Tahiti se snídaní a 
večeří, privátní transfery na Tahiti

FR. POLYNÉSIE|Tetiaroa (Brando Resort) – Tahiti – individuálně 13 dní (10 nocí – 9 nocí Tetiaroa + 1 noc Tahiti) str. 348
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ZEMĚ VSTUPNÍ FORMALITY PRO OBČANY ČR VSTUPNÍ FORMALITY PRO OBČANY SR
Časový
posun

Přibližný kurz ke Kč
Orientační 
doba letu

ANTIGUA & 
BARBUDA

Bezvízový styk do 21 dní. Nutná zpáteční letenka a pas platný minimálně 6 měsíců 
po ukončení pobytu

Bezvízový styk do 21 dní. Nutná zpáteční letenka a pas platný minimálně 6 
měsíců po ukončení pobytu

-5 hod 1 XCD = 9 Kč 12 hod 

ARUBA Bezvízový styk. Bezvízový styk. -5 hodin 1 AWG = 14 Kč 14 hod 

AUSTRÁLIE Turistické vízum (eVizum) pro vstup do země je zdarma udělováno na 1 rok s neomezeným 
počtem vstupů (1 vstup=maximálně 3 měsíce). Při vyřízení přes CK poplatek 500,- Kč. 

Turistické vízum (eVizum) pro vstup do země je zdarma udělováno na 1 rok s neomezeným 
počtem vstupů (1 vstup=maximálně 3 měsíce). Při vyřízení přes CK poplatek 20,- EUR. 

+ 8-10 hod 1 AUD = 18,60 Kč 24 hod 

BAHAMY Bezvízový styk. Bezvízový styk. - 6 hod 1 BSD = 25 Kč 13 hod

BARBADOS Bezvízový styk. Bezvízový styk do 28 dní. - 5 hod 1 BBD = 12 Kč 12 hod

BONAIRE Nizozemské teritorium, bezvízový styk. Nizozemské teritorium, bezvízový styk. - 5 hod 1 USD = 23 Kč 14 hod

BRAZÍLIE Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dnů. - 4 hod 1 BRL = 6 Kč 13 hod 

BRITSKÉ PANENSKÉ O. Bezvízový styk. Bezvízový styk. -5 hod 1 USD = 23 Kč 12 hod 

COOKOVY OSTROVY Novozélandské teritorium, bezvízový styk. Novozélandské teritorium, bezvízový styk. + 11hod 1 NZD = 16,80 Kč 26 hod 

CURACAO Nizozemské teritorium, bezvízový styk. Nizozemské teritorium, bezvízový styk. -5 hod 1 USD = 23 Kč 14 hod 

DOMINIKA Bezvízový styk pro pobyt nepřesahující 21 dní, nutná zpáteční letenka a pas 
platný minimálně 6 měsíců po ukončení pobytu

Bezvízový styk pro pobyt nepřesahující 21 dní, nutná zpáteční letenka a pas 
platný minimálně 6 měsíců po ukončení pobytu.

- 5 hod 1 XCD = 9 Kč 12 hod

DOMINIKÁNSKÁ R. Vstupní karta do DR v hodnotě 10 USD je nově zahrnuta v ceně letenky. Vstupní karta do DR v hodnotě 10 USD je nově zahrnuta v ceně letenky. - 5 hod 100 DOP = 48,20 Kč 13 hod 

EMIRÁTY Bezvízový styk do 30 dní. V pase nesmí být izraelské razítko. Bezvízový styk do 30 dní. V pase nesmí být izraelské razítko.. + 3 hod 1 AED = 6,60 Kč 6 hod

FIDŽI Bezvízový styk do 4 měsíců pobytu. Pas platný minimálně 6 měsíců po návratu. Bezvízový styk do 4 měsíců pobytu. Pas platný minimálně 6 měsíců po návratu. + 11 hod 1 FJD = 12,20 Kč 27 hod

FILIPÍNY Bezvízový styk při pobytech do 21 dnů. Bezvízový styk při pobytech do 21 dnů.. + 7 hod 100 PHP = 48,70 Kč 15 hod

FRANCOUZSKÁ 
POLYNÉSIE

Francouzské teritorium, bezvízový styk při pobytech do 90 dnů. Nutné elektro-
nické vstupní povolení (příp. vízum) do USA při letu s mezipřistáním v USA.

Francouzské teritorium, bezvízový styk při pobytech do 90 dnů. Nutné elektro-
nické vstupní povoleníé (příp. vízum) do USA při letu s mezipřistáním v USA.

- 11 hod 100 XPF = 21,90 Kč 23 hod

GAMBIE Turistické vízum: poplatek 2.100,- Kč. Nutno zaslat kopii pasu s osobními údaji 
nejméně 7 dní před odletem do Gambie. Nutné očkování proti žluté zimnici.

Turistické vízum: poplatek 70,-EUR, 1 fotografie, vyřízení trvá 7 dní. Nutné 
očkování proti žluté zimnici. 

-2 hod 100 GMD = 58,30 Kč 5 hod 

GRENADA Bezvízový styk pro pobyt nepřesahující 90 dnů, pas platný minimálně 6 měsíců 
po ukončení pobytu, zpáteční letenku, doklady o zaplacených službách. 

Bezvízový styk pro pobyt nepřesahující 90 dnů, pas platný minimálně 6 měsíců 
po ukončení pobytu, zpáteční letenku, doklady o zaplacených službách.

- 5 hod 1 XCD = 9 Kč 12 hod

GUADELOUPE Francouzské teritorium, bezvízový styk. Francouzské teritorium, bezvízový styk. - 5 hod 1 EUR = 25 Kč 12 hod

HONGKONG Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dnů.. + 7 hod 1 HKD = 2,70 Kč 14 hod

INDIE Turistické vízum: 1.200,- Kč, 1 fotografie rozměrů 5x5 cm, vyřízení za 2 týdny. Turistické vízum, 60,- EUR, 2 foto, doklad o pojištění, doklad o dostatku finanč-
ních prostředků 50,- EUR/den pobytu v Indii, spáteční letenka, vyřízení 1 týden.

+ 4,5 hod 100 INR = 35 Kč 10 hod

INDONÉSIE Turistické vízum platné do 30 dnů: 1 fotografie, poplatek 1.200,- Kč, vyřízení 
trvá týden nebo individuálně po příletu na letišti za poplatek 35,- USD.

Turistické vízum platné do 60 dnů: 1 fotografie, poplatek 50,- EUR, vyřízení trvá 
týden nebo individuálně po příletu na letišti za poplatek 25,- USD.

+ 7 hod 1000 IDR = 1,80 Kč 17 hod

IZRAEL Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dní. + 1 hod 1 ILS = 6,20 Kč 4 hod

JAMAJKA Bezvízový styk do 30 dní. Bezvízový styk do 30 dní. - 6 hod 100 JMD = 21 Kč 14 hod

JAR Bezvízový styk do 90 dní. Nutné 2 volné stránky.  v pase. Děti do 18. let potřebují ověřený a do 
angličtiny přeložený rodný list. Pokud cestují bez rodičů/e, pak ověřený a přeložený souhlas rodičů/e.

Občané SR potřebují turistické vízum. + 1 hod 1 ZAR = 1,60 Kč 12 hod

KAMBODŽA Turistické vízum se uděluje při vstupu do země, poplatek 30,-USD, 1 fotografie. 
Nutný pas platný minimálně 6 měsíců po návratu.

Turistické vízum se uděluje při vstupu do země, poplatek 30,-USD, 1 fotografie. 
Nutný pas platný minimálně 6 měsíců po návratu.

+ 6 hod 1000 KHR = 5,63 Kč 14 hod

KAJMANSKÉ OSTROVY Bezvízový styk Bezvízový styk - 6 hod 1 KYD = 29,50 Kč 12 hod

KATAR Turistické vízum: poplatek 2.500,- Kč, foto pasu + 2 fotografie, vyřízení 3 týdny. Turistické vízum: poplatek 70,- EUR, fotokopie pasu, vyřízení trvá 3 týdny. + 2 hod 1 QAR = 6,70 Kč 6 hod

KEŇA Turistické vízum se uděluje na počkání po příletu do země za poplatek 50,- 
USD. Pas musí být platný 6 měsíců po příletu a musí mít dvě volné stránky.

Turistické vízum se uděluje po příletu do Keni za poplatek 50,- USD. Pas musí 
být platný 6 měsíců po příletu a musí mít dvě volné stránky, foto.

+ 2 hod 100 KES = 23,10 Kč 9 hod

KOSTARIKA Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dní . - 7 hod 100 CRC = 4,60 Kč 12 hod

KUBA Turistické vízum, poplatek 950,- Kč, kopii pasu dodat 5 dní před odletem. Turistické vízum, poplatek 36,- EUR, vyřízení  v Bratislavě do 5 dnů. Nutná 
kopie pasu, místo a termín pobytu.

- 6 hod 1 CUP = 25 Kč 12 hod

MADAGASKAR Turistické vízum se uděluje při vstupu do země za poplatek 60,- Euro, 1 
fotografie, fotokopie cestovního pasu.

Turistické vízum se uděluje při vstupu do země za poplatek 60,- Euro, 1 
fotografie, fotokopie cestovního pasu.

+ 2 hod 1000 MGA = 8,50 Kč 14 hod

MALAJSIE Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dní. + 7 hod 1 MYR = 6,70 Kč 15 hod

MALEDIVY Bezvízový styk. Bezvízový styk do 30 dní. + 4 hod 1 MVR = 1,40 Kč 11 hod

MAROKO Bezvízový styk do 90 dní. Bezvízový styk do 90 dní. - 1 hod 1 MAD = 2,30 Kč 5 hod

MARTINIK Francouzské teritorium, bezvízový styk. Francouzské teritorium, bezvízový styk. - 5 hod 1 EUR = 25 Kč 13 hod

MAURITIUS Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dní. + 3 hod 100 MUR = 70 Kč 14 hod

MAYOTTE Francouzské teritorium, bezvízový styk. Francouzské teritorium, bezvízový styk. + 3 hod 1 EUR = 25 Kč 16 hod

MEXIKO Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dní. - 6 hod 1 MXN = 1,60 Kč 13 hod

MOZAMBIK Občané ČR smějí žádat po příletu na vybraných přechodech za cca $60. V ostatních 
případech předem na velvyslanectví v Berlíně či Vídni.

Občané SR smějí žádat po příletu na vybraných přechodech za cca $60. V ostatních 
případech předem na velvyslanectví v Berlíně či Vídni.

+ 2 hod 1000 MZN = 671,50 Kč 14 hod 

MIKRONÉSIE Bezvízový styk. Bezvízový styk do 30 dní. + 10 hod 1 USD = 23 Kč 24 hod

MYANMAR Turistické vízum za poplatek 1.500 Kč, sken pasu, sken aktuální barevné fotografie, 
vyřízení trvá 1 týden. Pas platný minimálně 6 měsíců po návratu, nutné 2 stránky v pase.

Turistické vízum za poplatek 1.500 Kč, sken pasu, sken aktuální barevné fotografie, 
vyřízení trvá 1 týden. Pas platný minimálně 6 měsíců po návratu, nutné 2 stránky v pase.

+ 5 hod 30 100 MMK = 1,60 Kč 14 hod

NOVÁ KALEDONIE Francouzské teritorium, bezvízový styk. Francouzské teritorium, bezvízový styk. + 11 hod 1 XPF = 0,20 Kč 27 hod

OMÁN Turistické vízum: na letišti za poplatek 55,- USD. Turistické vízum: na letišti za poplatek 18,- USD. + 3 hod 1 OMR = 62,60 Kč 6 hod

PALAU Bezvízový styk do 30 dnů. Bezvízový styk do 30 dní. + 7 hod 1 USD = 23 Kč 20 hod

PORTORIKO Přidružený stát USA. Nutné elektronické vstupní povolení (příp. vízum) do USA. Přidružený stát USA. Nutné elektronické vstupní povolení (příp. vízum) do USA. - 6 hod 1 USD = 23 Kč 12 hod

RÉUNION Francouzské teritorium, bezvízový styk. Francouzské teritorium, bezvízový styk. + 3 hod 1 EUR = 25 Kč 14 hod

RODRIGUES Bezvízový styk. Bezvízový styk. + 3 hod 1 EUR = 25 Kč 15 hod

SAMOA Bezvízový styk do 90 dní. Bezvízový styk do 30 dní. +11 hod 1 WST = 9,70 Kč 27 hod

SEYCHELY Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dní. + 2 hod 1 SCR = 1,90 Kč 12 hod

SINGAPUR Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dní. + 7 hod 1 SGD = 19,90 Kč 14 hod

SRÍ LANKA Turistické vízum za 900,- Kč, fotokopie pasu, vyřízení 2 týdny. Děti do 12ti let 200,- Kč. Turistické vízum za 28,- EUR, fotokopie pasu, vyřízení 2 týdny. Děti do 12ti let 8,- EUR. + 4,5 hod 100 LKR = 16,50 Kč 11 hod 

SVATÁ LUCIE Bezvízový styk pro pobyt nepřesahující 90 dnů, pas platný minimálně 6 měsíců 
po ukončení pobytu, zpáteční letenku, doklady o zaplacených službách. 

Bezvízový styk. -5 hod 1 XCD = 9 Kč 12 hod

SVATÝ 
BARTOLOMĚJ

Bezvízový styk Pro turistické cesty stačí mít pas platný nejméně 6 měsíců po návratu a pro 
mezipřistání v USA i americké vízum. Při příletu se musí předložit zpáteční letenka.

 - 5 hod 1 EUR = 25 Kč 12 hod

SV. MARTIN Bezvízový styk. Bezvízový styk. - 6 hod 1 EUR = 25 Kč 12 hod

SV. VINCENC Bezvízový styk. Voucher, zpáteční letenka, pas platný 6 měsíců po návratu. Bezvízový styk. Voucher, zpáteční letenka, pas platný 6 měsíců po návratu. - 6 hod 1 XCD = 9 Kč 13 hod

TANZANIE Vízum se uděluje na letišti za poplatek 50,- USD. Pas platný 6 měsíců po 
návratu. Nutné očkování proti žluté zimnici.

Vízum se uděluje na letišti za poplatek 50,- USD. Pas platný 3 měsíce po 
návratu. Nutné očkování proti žluté zimnici.

+ 2 hod 100 TZS = 1,20 Kč 12 hod

THAJSKO Bezvízový styk do 30 dnů pobytu. Nutný pas platný minimálně 6 měsíců po návratu. Bezvízový styk do 30 dnů pobytu. Nutný pas platný minimálně 6 měsíců po návratu. + 6 hod 100 THB = 65,50 Kč 12 hod

TOBAGO Bezvízový styk. Voucher, zpáteční letenka, pas platný 6 měsíců po návratu. Bezvízový styk. Voucher, zpáteční letenka, pas platný 6 měsíců po návratu. - 5 hod 1TTD = 3,80 Kč 11 hod

TONGA Bezvízový styk do 31 dnů. Bezvízový styk do 31 dnů. + 11 hod 1 TOP = 12,10 Kč 27 hod

TURKS & CAICOS Bezvízový styk. Voucher, zpáteční letenka, pas platný 6 měsíců po návratu. Bezvízový styk. Voucher, zpáteční letenka, pas platný 6 měsíců po návratu. - 5 hod 1 USD = 23 Kč 13 hod

USA Nutné elektronické vstupní povolení ESTA - online za $14, přes CK za 800,- Kč. 
Kdo od března 2011 navštívil Írán, Irák, Súdán, Sýrii žádá o vízum.

Nutné elektronické vstupní povolení ESTA - online za $14, přes CK za 800,- Kč. 
Kdo od března 2011 navštívil Írán, Irák, Súdán, Sýrii žádá o vízum!

- 6 až -12 
hod

1 USD = 23 Kč 9 – 12 hod

VANUATU Bezvízový styk. Turistické vízum se uděluje na velvyslanectví Velké Británie v Bratislavě. + 9 hod 100 VUV = 23,30 Kč 28 hod

VENEZUELA Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dní. - 5 hod 1 VEF = 4,00 Kč 11 hod

VIETNAM Turistické vízum jednovstupé - poplatek 950,- Kč, sken pasu, sken aktuální barevné 
fotografie; dva vstupy 2.900 Kč + aktuální fotografie, vyplněný formulář, vyřízení 
trvá 10-14 dní. Nutný pas platný minimálně 6 měsíců po návratu.

TTuristické vízum jednovstupé - poplatek 950,- Kč sken pasu, sken aktuální 
barevné fotografie; dva vstupy 2.900 Kč + aktuální fotografie, vyplněný formulář, 
vyřízení trvá 10-14 dní. Nutný pas platný minimálně 6 měsíců po návratu.

+ 7 hod 1000 VND =1 Kč 14 hod 

Upozornění: vízové požadavky a vízové poplatky se mohou v průběhu roku měnit dle rozhodnutí správních úřadů zmíněných států.   
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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Všeobecné smluvní podmínky ESO travel a.s., se sídlem Korunovační 22,
170 00 Praha 7, IČO 27957039 DIČ CZ27957039 jsou platné pro všechny
zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu, které poskytuje na základě
koncesní listiny a dále pro jednotlivé služby cestovního ruchu prodávané
jménem a na účet cestovní kanceláře ESO travel a.s., nestanoví-li
Zvláštní/Speciální smluvní podmínky jinak. (dále jen „Podmínky“).
2. Cestovní kancelář ESO travel a.s. (dále ESO travel) jako pořadatel (§
2523 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – dále jen OZ) prodává
zájezdy (§ 2522 OZ) výhradně na základě Smlouvy o zájezdu vyhotovené
v písemné formě, která obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti
pro písemné Potvrzení o zájezdu (§ 2525 OZ).
2. Všeobecné smluvní podmínky ESO travel tvoří nedílnou součást smlouvy
o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazní-
kem a ESO travel a.s.
Článek I. - PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:
1. zájezdů (§ 2522 OZ), jejichž pořadatelem je ESO travel (§ 1, odst. 1 zák.
č. 159/1999 Sb.) nebo 
2. ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb prodávané jménem
a na účet ESO travel jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku
zákazníka, jako například pořádání služebních cest, atd. (dále jen „jednot-
livé služby“).
Článek II. - VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU 
Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří ESO travel a. s., se sídlem Koruno-
vační 22, 170 00 Praha 7 a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástup-
cem) vzniká na základě zákazníkem řádně vyplněné a podepsané písemné
smlouvy o zájezdu potvrzené cestovní kanceláří ESO travel, případně jejím
zplnomocněným zástupcem. 
Článek III. - ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
Účastníky smluvního vztahu jsou:
1. pořadatel ESO travel a. s., se sídlem Korunovační 22, 170 00 Praha 7,
IČO 27957039 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze oddíl B. vložka 12329, který do smluvního vztahu vstupuje pro-
střednictvím sítě vlastních prodejních míst nebo prostřednictvím obchod-
ních zástupců (dále jen „ESO travel“) a
2. Zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen
„zákazník“).
Článek IV. - CENA ZÁJEZDU
1. Ceny zájezdů zahrnují dopravu, transfery z a na letiště v místě pobytu,
letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek a stravování podle vlastního
výběru, případně program během zájezdu, průvodce u skupinových zá-
jezdů, není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak, nebo i další služby uvedené
ve smlouvě o zájezdu.
2. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením a ceny
jednotlivých služeb před jejich poskytnutím. Cenu zájezdu platí objedna-
vatel zájezdu v hotovosti nebo platební kartou v provozovnách CK nebo
bankovním převodem (popř. složenkou) na účet CK uvedeným ve smlouvě
o zájezdu. Za zaplacení ceny se považuje podle formy úhrady den převzetí
hotovosti či platby platební kartou a/nebo den připsání platby na účet ESO
travel.
3. Objednavatel zájezdu je povinen celou cenu zájezdu uhradit tak, aby
byla nejpozději 28 dnů před datem zahájení zájezdu složena v provozov-
nách CK nebo připsána na účet CK.
4. Cenová garance společnosti ESO travel. Ceny zájezdů byly kalkulovány
na základě měnových kurzů platných před 30 dny po vydání aktuálního
katalogového ceníku. Cestovní kancelář ESO travel disponuje mechanismy,
které tlumí dopad výkyvů jednotlivých měn na ceny našich zájezdů, a je
schopna z vlastních zdrojů a na základě vysokých akontací v zahraničí ab-
sorbovat až 10% pokles kurzu české koruny vzhledem k aktuálním kata-
logovým cenám bez změny ceny zájezdu. V případě, že by pokles kurzu
koruny byl vyšší, bude cestovní kancelář ESO travel nuce na přistoupit k
ukončení platnosti ceníků a vydání ceníků nových, kalkulovaných na zá-
kladě nových kurzů. 
5. Cenu zájezdu uvedenou ve smlouvě o zájezdu je ESO travel oprávněna
(dle (§ 2530 OZ) jednostranně zvýšit: 
a) při zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot 
b) při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních
a přístavních poplatků 
c) při zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny
zájezdu v průměru o více než 10% o částku odpovídající procentní výši
změny kurzu služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla sta-
novena cena služeb, je uveden v katalogu, ceníku nebo jiné formě nabídky
zájezdů. 
Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději
21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení
o zvýšení ceny zájezdu uhradit rozdíl. Při porušení tohoto závazku má ESO
travel právo od smlouvy o zájezdu odstoupit (§ 2533 OZ) a platí ustanovení
článku VIII – storno podmínky.
Článek V. - PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cestovní kancelář ESO travel má právo na zaplacení objednaných služeb
před jejich poskytnutím a čerpáním.
2. Cestovní kancelář je oprávněna požadovat zálohu ve výši 30% 
z celkové ceny zájezdu (včetně fakultativních služeb). Tato záloha je splatná
při podpisu smlouvy o zájezdu.
3. Doplatek musí být uhrazen tak, aby nejpozději 28 dní před odletem byl
připsán na účet cestovní kanceláře ESO travel. Při porušení tohoto závazku
má ESO travel právo od Smlouvy o zájezdu odstoupit (§ 2533 OZ).
4. Při uzavření smlouvy o zájezdu u autorizovaného prodejce složí zákazník
zálohu na účet cestovní kanceláře ESO travel. Doplatek zájezdu poukáže
zákazník přímo na účet cestovní kanceláře ESO travel. Autorizovaný pro-
dejce není inkasním místem cestovní kanceláře ESO travel. CK bude pova-

žovat povinnost  zákazníka uhradit cenu zájezdu za splněnou až okamži-
kem, kdy jí bude částka za zájezd předána, resp. připsána na účet. Po-
platky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy o zájezdu
(stornopoplatky) jsou splatné ihned. Je-li zřejmé, že smlouva o zájezdu
bude uzavřena v době kratší než 30 dnů před datem zahájení zájezdu, je
zákazník zájezdu povinen uhradit celou cenu zájezdu, tedy 100% ceny, v
den podpisu smlouvy o zájezdu zákazníkem.
5. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je ces-
tovní kancelář ESO travel oprávněna zájezd zrušit bez dalšího upozorňování
a od smlouvy o zájezdu odstoupit. Zákazník hradí náklady spojené se zru-
šením cesty (stornopoplatky). V lodní přepravě se tato odpovědnost řídí
Mezinárodní úmluvou vztahující se k přepravě osob a zavazadel na moři
ze dne 13. 12. 1974 a jejím Protokolem z roku 1976 (tzv. Athénskou do-
hodou).
6. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny
zájezdu. Bez úplného zaplacení ceny zájezdu a ostatních služeb v ceně zá-
jezdu nezahrnutých, nemá zákazník nárok na plnění (poskytnutí služeb)
ze strany CK.
7. U jednotlivých služeb je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny
při vzniku smluvního vztahu. U zájezdů na zvláštní objednávku (na vyžá-
dání) je CK oprávněna vyžadovat zaplacení zálohy až ve výši 100% ceny
zájezdu, pokud není domluveno jiným způsobem.
8. Případné slevy vyhlášené CK po datu podpisu smlouvy o zájezdu záka-
zníkem, nemají vliv na cenu zájezdu platnou v době podpisu smlouvy o
zájezdu zákazníkem.
Článek VI. - PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
1. K základním právům zákazníka patří zejména:
a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb.
Pokud bez zavinění cestovní kanceláře ESO travel dohodnuté služby nevy-
čerpá, nemá právo na jejich náhradu.
b) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných služ-
bách  
c) právo kdykoliv před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých slu-
žeb odstoupit od smlouvy o zájezdu dle článku VIII. 
d) právo na reklamaci vad a její vyřízení v souladu s Reklamačním řádem
ESO travel a článkem X. této smlouvy,
e) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou ob-
sahem smlouvy o zájezdu příp. v dalších dokumentech, před nepovolanými
osobami
f) u zájezdů právo na poskytnutí nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu
dalších písemných podrobných informací o všech skutečnostech, které jsou
pro zákazníka důležité a které jsou ESO travel známy, pokud nejsou obsa-
ženy již ve smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, který byl zákazníkovi pře-
dán, které se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb
g) právo obdržet doklad o povinném pojištění cestovní kanceláře pro případ
jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob
oznámení pojistné události.
2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a) poskytnout cestovní kanceláři ESO travel součinnost, která je zapotřebí
k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvá-
dět údaje ve smlouvě o zájezdu a předložit doklady cestovní kanceláří po-
žadované pro zajištění zájezdu, vč. jakýchkoliv změn takových údajů a
předložit další doklady k žádosti o udělení víz, pokud si tuto službu u CK
objednal
b) zajistit u osob mladších 15ti let doprovod a dohled dospělého účastníka,
obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyža-
duje
c) předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší 15ti
let a mladší 18ti let hodlá uzavřít smlouvu o zájezdu /smlouvu na služby
čerpané v zahraničí
c) zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem IV. těchto podmínek a zapla-
cení prokázat dokladem
d) převzít od cestovní kanceláře ESO travel doklady potřebné pro čerpání
služeb (letenky, vouchery, cestovní pokyny), řádně si je překontrolovat a
řídit se jimi, a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, od-
jezdu apod.) se všemi požadovanými doklady a řídit se cestovními pokyny
a ústními pokyny zástupce ESO travel 
e) bez zbytečného odkladu sdělovat ESO travel své stanovisko k případným
změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb 
f) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí
pobytu i tranzitu (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojiš-
tění, apod. pokud je vyžadováno), dodržování pasových, celních, zdravot-
ních a dalších předpisů a pravidel dané země, do které cestuje. Zákazník
zájezdu je povinen zajistit, aby účastníci zájezdu, v jejichž prospěch uzavřel
smlouvu o zájezdu, měli u sebe po celou dobu zájezdu veškeré doklady o
zaplacení a na požádání je předložili ke kontrole pracovníkům CK. Přísluš-
níci jiného státu než ČR jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u
zastupitelských úřadů zemí, kam cestují a potřebná víza si obstarat. Veškeré
náklady, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník
g) veškeré závady a odchylky od objednaných služeb bezodkladně ihned
po jejich zjištění na místě oznámit písemně zástupci cestovní kanceláře
ESO travel a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění
h) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit, omezovat či odpu-
zovat ostatní účastníky zájezdu
i) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na
úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo ESO travel a uhradit pří-
padnou škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacím
a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy o zájezdu
j) řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné ESO travel určené osoby a
dodržovat stanovený program 
k) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí,
pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy
l) v případě odstoupení od smlouvy o zájezdu je zákazník povinen takové

odstoupení od smlouvy o zájezdu ESO travel oznámit a zaplatit odstupné
dle článku VIII.
m) z účasti na zájezdu nevyplývá pro zákazníka právo na žádné jiné plnění
a služby než ty, které tvoří součást výslovně stanoveného programu a za-
placené ceny zájezdu. Jakékoli další služby mimo předem sjednaný rozsah,
včetně služeb souvisejících s onemocněním, úrazem či úmrtím účastníka v
průběhu zájezdu (tj. léčení v zahraničí, náhradní přeprava do ČR, apod.)
jsou službami, které může CK poskytnout jen na podkladě objednávky a
následné úhrady takových dodatečně vyžádaných služeb.
n) klient je odpovědný za správné uvedení svého jména/příjmení a spolu-
cestujících ve smlouvě o zájezdu.
3. K povinnostem zákazníků – právnických osob dále patří:
a) seznámit své účastníky s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami
cestovní kanceláře ESO travel  jakož i s dalšími informacemi, které od ESO
travel obdrží, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb
b) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, seznámit účast-
níky zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdržel dle článku XI. 
c) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků,
které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen
jednotlivý účastník
d) určit vedoucího skupiny v případě, kdy podle dohody s ESO travel není
zajištěn doprovod průvodcem ESO travel. Tento vedoucí organizačně za-
bezpečuje řádné poskytnutí služeb od dodavatelů, dbá na plnění programu
služeb.
Článek VII. – POVINNOSTI A PRÁVA ESO travel
1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku V. se vztahují
odpovídající povinnosti a práva ESO travel.
2. ESO travel je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech
skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka
důležité a které jsou ESO travel známy.
3. ESO travel není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec pře-
dem potvrzených a zaplacených služeb.
4. ESO travel je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ
úpadku dle zákona 159/1999 Sb. v platném znění, na základě níž vzniká
zákazníkovi, s nímž ESO travel uzavřel smlouvu o zájezdu, právo na plnění
v případě pojistné události. ESO travel je povinna v těchto případech předat
zákazníkům současně s smlouvou o zájezdu doklad pojišťovny, který ob-
sahuje informace o uzavřeném pojištění, zejména označení pojišťovny, pod-
mínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.
5. Náhradu škody vzniklou z porušení závazku ESO travel ze smlouvy o zá-
jezdu, není ESO travel povinna nahradit nad částku přesahující omezení v
souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána. V letecké pře-
pravě se tak odpovědnost řídí Úmluvou o sjednocení některých pravidel v
mezinárodní letecké dopravě ze dne 28.5. 1999 (tzv. Montrealskou úmlu-
vou) a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č.
2027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, které vy-
chází z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak na mezinárodní, tak na vnit-
rostátní leteckou dopravu.
ČLÁNEK VIII. - ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB A JE-
JICH PRÁVNÍ NÁSLEDKY
a) Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu v průběhu zájezdu
a čerpání služeb
1. ESO travel je oprávněna zrušit zájezd a jednotlivé služby před zaháje-
ním jejich čerpání, jestliže z objektivních důvodů nebo ekonomických dů-
vodů nemůže dodržet podmínky smlouvy o zájezdu. ESO travel má dále
právo zrušit zájezd nebo jednotlivé služby v důsledku neodvratitelné udá-
losti, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze
na ní rozumně požadovat. Změny a odchylky jednotlivých služeb cestovní
kanceláře ESO travel od dohodnutého obsahu smlouvy o zájezdu jsou v
nutných případech přípustné a CK je k nim oprávněna. Takovéto změny
je povinna zákazníkovi oznamovat v nejkratším mož ném termíně. Jedná
se zejména o změny druhu dopravy event. programu během zájezdu.
Pokud zákazník nejpozději do 5 dnů od obdržení návrhu změn smlouvy
o zájezdu od smlouvy o zájezdu neodstoupí, pak platí, že s navrženými
změnami souhlasí (§ 2531 odst. 2 OZ). Jestliže změna smlouvy o zájezdu
vede ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník povinen uhradit ESO travel roz-
díl v ceně zájezdu ve lhůtě určené v návrhu na změnu smlouvy o zájezdu.
Při porušení tohoto závazku má ESO travel právo od smlouvy o zájezdu
odstoupit (§ 2533 OZ).
2. Cestovní kancelář ESO travel neručí za případné zpoždění a upozorňuje
na možnost jeho vzniku z technických důvodů, z důvodů nepříznivého po-
časí, popřípadě z důvodů přetížení vzdušných koridorů. Cestující musí při
plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů, apod. brát v úvahu mož-
nost výrazného zpoždění. Cestovní kancelář ESO travel neručí za škody,
které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění. V těchto případech
CK nenahrazuje služby, které v důsledku těchto změn nemohly být vyčer-
pány a neodpovídá za případné škody, které by tím mohly zákazníkovi
vzniknout. V případě nočních letů, kdy je přílet do místa určení v nočních
hodinách, se celá noc účtuje. V případě zpoždění nevzniká cestujícímu právo
na odstoupení od smlouvy o zájezdu. 
3. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo zrušit zájezd, jestliže nebylo dosa-
ženo minimálního počtu účastníků uvedeného u jednotlivých zájezdů. Je-
stliže ESO travel zruší zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu
zákazníků, je povinna tuto skutečnost zákazníkovi písemně oznámit, nej-
později však ve lhůtě do 7 dní před zahájením zájezdu.
4. Cestovní kancelář ESO travel je oprávněna provádět operativně změny
programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných dů-
vodů není možné zabezpečit původně dohodnutý program a služby do-
držet. V takovém případě je cestovní kancelář povinna:
- zabezpečit náhradní program a služby v kvalitě a rozsahu pokud možno shodné
nebo blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu
- vrátit zákazníkovi plnou cenu služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní
plnění
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- poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny
zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě. V případě, že ces-
tovní kancelář ESO travel zajistí jako náhradní plnění služby ve stejném
rozsahu (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie), jsou
další nároky zákazníka vůči cestovní kanceláří vyloučeny.
5. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového pro-
gramu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů
nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní
problémy, zavedení vízové povinnosti, neštěstí a další okolnosti, které ces-
tovní kancelář ESO travel nemohla ovlivnit ani předvídat). V těchto přípa-
dech nemá zákazník právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na
odstoupení od smlouvy o zájezdu. U poznávacích zájezdů upozorňujeme
na určitá omezení návštěv historických, náboženských a jiných pamětihod-
ností ve dnech státních, náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu.
Lodní společnosti si vyhrazují právo změnit trasu plavby, případně plavbu
zrušit. Důvodem takového kroku mohou být povětrnostní či bezpečnostní
podmínky, aktuální politická situace, epidemie nebo jiné neočekávané udá-
losti spadající do kategorie vis major. Nachází-li se loď na moři, má abso-
lutní právo rozhodování kapitán daného plavidla. CK ESO travel nemá na
takové změny a rozhodnutí žádný vliv a nepřebírá proto za tyto změny žád-
nou odpovědnost. V takových případech klientům nevzniká nárok na od-
škodnění za plavbu nebo její část.
6. U plaveb si lodní společnosti vyhrazují právo na změnu kajuty z bezpeč-
nostních, kapacitních či jiných důvodů. V případě změny bude klien tovi po-
skytnuta kajuta minimálně stejné, nebo vyšší kategorie. CK ESO travel nemá
na takové změny a rozhodnutí žádný vliv a nepřebírá proto za tyto změny
žádnou odpovědnost.
7. U zájezdů pořádaných cestovní kanceláří ESO travel je první a poslední
den určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou
považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze
tudíž reklamovat event. zkrácení pobytu.
8. V případě, že bude na základě překnihování hotelu nutné ubytovat zá-
kazníka v jiném hotelu, uskuteční se ubytování v hotelu stejné nebo vyšší
kategorie. Překnihování může být i na část pobytu. Další nároky vůči ces-
tovní kanceláři ESO travel jsou vyloučeny.
9. Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odlet, má cestovní kancelář
ESO travel nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.
b) Změny smluvních podmínek na základě přání zákazníka
ESO travel na přání zákazníka, je-li to podle okolností možné, provádí
změny podmínek sjednaných ve smlouvě o zájezdu. Provedení takových
změn podléhá zaplacení poplatku ve výši a za podmínek níže uvedených.
Poplatky se účtují vždy za každou osobu včetně dětí.
V případě změny jména cestujícího nebo hotelu v téže destinaci (pokud je
toto možné) účtuje ESO travel poplatek:
- od potvrzení přihlášky do 31. dne před odletem 5.000,- Kč nebo skutečně
již vynaložené náklady,
- od 30. dne před odletem se změna knihování posuzuje jako zrušení zá-
jezdu a postupuje se dle uvedených stornovacích podmínek. Změna ter-
mínu odjezdu a destinace je vždy posuzována jako zrušení původní
objednávky a nové zaknihování.
Článek IX. - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU A STORNO-
PODMÍNKY
1. ESO travel je oprávněna před zahájením zájezdu nebo čerpáním služeb,
kromě jiných důvodů uvedených v těchto podmínkách, od smlouvy o zá-
jezdu odstoupit i z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu zrušení jednot-
livých služeb. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy o zájezdu doručí
ESO travel zákazníkovi. Účinky odstoupení od smlouvy o zájezdu nastávají
dnem doručení oznámení.   
2. Odstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu a důvodem odstoupení není
porušení povinnosti cestovní kanceláře stanovené smlouvou o zájezdu
nebo Občanským zákoníkem, nebo odstoupí-li CK od smlouvy 
o zájezdu před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti 
zákazníka, je CK po zákazníkovi oprávněna požadovat zaplacení odstup-
ného.
3. Není-li tedy důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu po-
rušení povinností ESO travel stanovené smlouvou o zájezdu nebo odstoupí-
li ESO travel před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti
zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit ESO travel odstupné ve výši:
1.000,- Kč za osobu od potvrzení přihlášky do 60. dne před odletem
30% z celkové ceny zájezdu od 59. dne do 30. dne před odletem
50% z celkové ceny zájezdu od 29. dne do 21. dne před odletem
70% z celkové ceny zájezdu od 20. dne do 15. dne před odletem
80% z celkové ceny zájezdu od 14. dne do 4. dne před odletem
100% z celkové ceny zájezdu od 3. dne před odletem a zruší-li 
zákazník zájezd v den odletu, nedostaví se k odletu nebo odlet zmešká.
Platí však, že zákazník je vždy povinen minimálně uhradit skutečně vzniklé
náklady, především na leteckou přepravu, lodní přepravu a ubytování.
Storno letenky může činit až 100% kdykoliv ode dne jejího vystavení.
4. ESO travel má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené
ceny. Pro výpočet odstupného platí den, kdy nastaly účinky odstoupení. 
5. Cestovní kancelář ESO travel může před nástupem cesty odstoupit s
okamžitou platností od smlouvy o zájezdu nebo po započetí cesty smlouvu
o zájezdu vypovědět v těchto případech: 
a) neprodleně, když cestující vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu.
Cestujícímu v takovém případě nevzniká nárok na vrácení alikvotní části
ceny služeb, které nebyly čerpány a dále je zákazník povinen uhradit ces-
tovní kanceláři náklady spojené se zpáteční dopravou. V případě závažného
porušení právních předpisů ČR nebo navštíveného státu účastníkem zá-
jezdu. Průvodce zájezdu či delegát je pak oprávněn takového účastníka ze
zájezdu vykázat bez nároku na náhradu nevyužitých služeb.
b) 7 dní před započetím cesty při nesplnění minimálního počtu osob uve-
deného v katalogu nebo v dodatečných podmínkách. Zákazník je obratem
informován a je mu nabídnuta změna smlouvy o zájezdu /knihování.

c) 7 dní před termínem zahájení zájezdu, jestliže uskutečnění zájezdu je
pro cestovní kancelář ESO travel ekonomicky neúnosné, protože náklady
vynaložené na uskutečnění cesty výrazně překračují náklady plánované.
Zákazník je okamžitě informován a je mu nabídnuta změna.
d) Bez stanovení lhůty – okamžitě v důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin,
kterým cestovní kancelář ESO travel nemohla zabránit ani při vynaložení
veškerého úsilí. Cestovní kancelář ESO travel má právo na úhradu dosud
poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodů vyšší moci je ces-
tovní kancelář ESO travel povinna učinit veškerá opatření k dopravení ces-
tujících zpět. Dodatečné náklady s tím spojené pak nesou obě strany
rovným dílem.
6. Předem stanovenou cenou se rozumí prodejní cena včetně všech účast-
níkem zakoupených fakultativních služeb. Předem stanovená cena neza-
hrnuje zvláštní slevy poskytované ESO travel.
7. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady ESO travel a
smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským
a zahraničním dodavatelům služeb.
8. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu
dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy o zájezdu.
Do počtu dnů se nezapočítává den odletu na příslušný zájezd, pobyt, apod.
9. ESO travel má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené
ceny. V případě, že odstupné je vyšší než zaplacená záloha, je zákazník po-
vinen rozdíl uhradit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování.
10. Nenastoupí-li zákazník na zájezd, či nevyčerpá-li službu cestovního
ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy o zájezdu nebo z důvodu,
že nesplnil povinnost dle čl. V, hradí 100% předem stanovené ceny. 
Článek X. – REKLAMACE
1. Rozsah, podmínky, lhůty a způsob uplatnění odpovědnosti za vady služeb
(dále jen reklamace) jsou upraveny § 2537 a následně zákonem č. 89/2012
Sb., OZ a z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 
V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjed-
nány ve smlouvě o zájezdu s ESO travel, vzniká zákazníkovi právo na re-
klamaci. CK odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z
uzavřené smlouvy o zájezdu. Způsob uplatnění reklamace, postup vyřizo-
vání reklamace, jakož i rozhodnutí o reklamaci blíže upravuje Reklamační
řád ESO travel, který je zákazníkům k dispozici ve všech provozovnách ESO
travel a na webových stránkách společnosti.
2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných
ESO travel (reklamace) musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně.
Zákazník musí uplatnit své právo u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 1 měsíce od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd ne-
uskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle smlouvy o zájezdu.
Doporučujeme její uplatnění v místě reklamovaných služeb, a to proto, že
uplatnění reklamace na místě umožňuje cestovní kanceláři, resp. jejímu
delegátovi zajistit odstranění vady, s odstupem času je průkaznost i objek-
tivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace velmi obtížná a ne vždy
možná. Cestovní kancelář je povinna přijmout reklamaci v kterékoliv svojí
provozovně, v jejím sídle a dále prostřednictvím svého delegáta, resp. po-
věřeného zástupce v zahraničí. ESO travel upozorňuje, že dle § 2540 OZ
nevytkne-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zavi-
něním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže ESO travel namítne,
že zákazník neuplatnil své právo ani do jednoho měsíce od skončení zá-
jezdu.
3. Cestovní kancelář je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o
tom, kdy zákazník právo uplatnil, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Povinností zákazníka je povinnost poskytnout součinnost k řádnému vyří-
zení reklamace, a to zejména dodat všechny potřebné dokumenty a do-
klady, dále umožnit přístup do reklamovaných ubytovacích prostor (je-li
předmětem reklamace ubytovací služba) apod. Lhůta pro vyřízení rekla-
mace cestovní kanceláří je 30 dnů.
4. Je-li uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkováno jinou cestovní kanceláří
nebo cestovní agenturou, jsou lhůty stanovené právními předpisy podle
předchozího odstavce zachovány, i pokud tak zákazník učinil řádně a včas
u zprostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní agentury. CK neručí za
úroveň služeb a akcí, které si zákazník objedná na místě a jejichž organi-
zátorem není CK.
5. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce ESO
travel či jiného ESO travel pověřeného zástupce a poskytnutá služba má
vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči
dodavatelům/ poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí.
6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý
na vůli, činnosti a postupu ESO travel (vis major) nebo okolnosti, které jsou
na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije
objednané, zaplacené a ESO travel zabezpečené služby, nevzniká zákazní-
kovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.
Článek XI.  CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ A POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ
CESTOVNÍ KANCELÁŘE
1. Součástí zájezdů a služeb cestovního ruchu ESO travel není pojištění lé-
čebných výloh zákazníka pro cesty a pobyt v zahraničí ani pojištění pro pří-
pad, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od
smlouvy o zájezdu. Pojištění je pouze u leteckého dopravce. Za poškození
nebo ztrátu zavazadla při letecké přepravě přebírá veškerou odpovědnost
letecká společnost. Tato zodpovědnost je omezena na 20,- USD za kilo-
gram. 
2. Zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění
pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením
od smlouvy o zájezdu prostřednictvím ESO travel, a ten na vyžádání záka-
zníka takovéto pojištění při uzavírání smlouvy o zájezdu zprostředkuje. 
3. Pokud zákazník nevyužije možnosti uzavřít pojištění pro cesty a pobyt
ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady s odstoupením
od smlouvy o zájezdu prostřednictvím ESO travel nebo pokud zákazník ne-
bude ani individuálně pojištěn pro uvedené případy, bere na vědomí, že

nese sám plnou odpovědnost, náklady a rizika s tím související. Důrazně
upozorňujeme na nutnost uzavřít minimálně pojištění léčebných výloh v
zahraničí u některé ze známých cestovních pojišťoven. Podrobnější infor-
mace o cestovním pojištění a o pojištění storna cesty a nevyužité dovolené
obsahuje katalog CK, úplné znění pojistných podmínek je k dispozici v CK.
V případě zakoupení cestovního pojištění klien tem přímo jako součásti
smlouvy o zájezdu, je CK  v destinaci prostřednictvím svého průvodce/de-
legáta nápomocna, pokud je to možné, k řešení pojistné situace. U poji-
stných smluv, které klient nezakoupí přímo jako součást zájezdu, ale
individuálně, nemůže být CK při řešení nenadálé situace z provozních dů-
vodů nápomocna. CK není oprávněna vstupovat do vztahu mezi zákazní-
kem a pojišťovnou, působí pouze jako prostředník pro sjednání pojistné
smlouvy a smluvní vztah v oblasti pojištění vzniká mezi pojišťovnou a zá-
kazníkem.
Cestovní kancelář ESO travel je povinna po celou dobu své účinnosti mít
ve smyslu příslušných ustanovení zákona č 159/99 Sb. uzavřenu 
pojist nou smlouvu (tato smlouva je uzavřena u ERV pojišťovny a.s., 
Křižíkova 36a, Praha 8, číslo smlouvy 1180000001) na jejímž základě
vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodů svého
úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České
republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že
se zájezd neuskutečnil
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou čás-
tečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z
části. Cestovní kancelář ESO travel je povinna předat zákazníkovi doklad
pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob ozná-
mení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrze-
ním o úhradě ceny zájezdu/zálohy. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti
cestovní kanceláři v důsledku neplnění smlouvy o zájezdu, přecházejí na
pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.
Článek XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR
Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména
Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů. Cestovní kancelář má zákonné oprávnění za
účelem uzavření a plnění smlouvy o zájezdu nebo jiných smluv o poskyto-
vání služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka. Cestovní
kancelář shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka:
jméno, příjmení, titul, datum narození/rodné číslo, adresa trvalého pobytu,
telefonní číslo, e-mail, kontakt na blízké osoby, bankovní spojení a evidence
plateb. 
Pro účely plnění smlouvy o zájezdu, případně jiné smlouvy o poskytování
služeb cestovního ruchu, je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou
v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou
součástí realizace zájezdu (dopravci, ubytovací zařízení, zahraniční partneři,
smluvní průvodci a delegáti, smluvní pojišťovny). Zákazník jako subjekt
údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby, či jejich zákonné zástupce,
jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití
a zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli
služeb cestovního ruchu (dalšími zpracovateli).
Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je zapotřebí pouze ke
konkrétnímu, specifickému účelu, např. při zařazení do věrnostního pro-
gramu. Cestovní kancelář je oprávněna obvyklé obchodně marketingové
nabídky svým zákazníkům zasílat bez tohoto souhlasu. Zasílání obchodních
sdělení může zákazník odvolat zasláním emailu na emailovou adresu
info@esotravel.cz. 
Podrobné „Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)“ a poučení o
právech zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů jsou uvedeny
na www.esotravel.cz/informace/cestovni-informace
Článek XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Platnost těchto podmínek se vztahuje na služby poskytované cestovní
kanceláří ESO travel jen tehdy, není-li cestovní kanceláří stanoven, či pře-
dem sjednán rozsah vzájemných práv a povinností jinak, a to vždy písem-
nou formou. Zákazníci potvrzují podpisem cestovních smluv, že jsou jim
Všeobecné podmínky známy, rozumějí jim, souhlasí s nimi a v plném roz-
sahu je přijímají. Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu a ceníku
cestovní kanceláře ESO travel o službách, cenách a cestovních podmínkách
odpovídají informacím známým v době tisku a cestovní kancelář si vyhra-
zuje právo jejich změny do doby uzavření smlouvy o zájezdu se zákazníkem.  
2. V souladu s ust.§14 zákona č.634/1992 sb.o ochraně spotřebitele, ESO
Travel informuje zákazníka o možnosti řešit případné spory vyplývající ze
smluv o zájezdu uzavřených s ESO Travel prostřednictvím subjektu mimo-
soudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní in-
spekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 12000, internetová
adresa www.coi.cz.
3. Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 24.5.2018. Dnem
nabytí platnosti a účinnosti těchto podmínek pozbývají platnosti a účinnosti
Podmínky předchozí. 

Ceny v katalogu byly kalkulovány dle kurzu platnému k 30.06.2019. 
Tiskové chyby jsou vyhrazeny.

V ........................................

Datum ......................................         Podpis ..........................................
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