
♥ ŠPANĚLSKO  Costa Brava, Costa de Barcelona, Costa Dorada, Costa de Almería, 
Costa de la Luz, Mallorca

♥ PORTUGALSKO Algarve, Madeira ♥ ITÁLIE Sicílie, Sardínie, Ischia, Toskánsko
♥ MALTA ♥ BULHARSKO ♥ ČERNÁ HORA
♥ ŘECKO  Kréta, Rhodos, Karpathos, Kos, Samos, Kalymnos, Santorini, Naxos, Korfu, Kythira, 

Pelopones, Zakynthos, Kefalonie, Ithaka, Lefkáda, Parga, Thassos, Skopelos
♥ TURECKO Egejská riviéra, Turecká riviéra
♥ KYPR Severní Kypr, Jižní Kypr ♥ ALBÁNIE ♥ TUNISKO pevnina, Djerba
♥ EGYPT Hurghada, Marsa Alam, Sharm El Sheikh ♥ JORDÁNSKO

v  15 hotelech
v tomto katalogu

FIRO-tourzájezdy do celého světajiž 30 let

LÉTO 2020
letecké zájezdy
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Vážení klienti, milí přátelé,
je tomu již 30 let, co jsme vstoupili na český trh a 20 let na trh sloven-

ský. Za tuto dobu využilo našich služeb přes 2 miliony klientů. Počátky 

 činnosti FIRO-tour byly spojeny s organizačně nejnáročnějším produk-

tem, kterým jsou poznávací zájezdy, ty pobytové následovaly.
Od roku 1990 jsme nasbírali bohaté zkušenosti a průběžně rozšiřu jeme 

a upravujeme nabídku tak, abychom i nadále co nejlépe vyhovovali 

všem Vašim požadavkům. Stále přitom zůstáváme výhradně 

českou cestovní kanceláří na trhu.Každým rokem připravujeme řadu novinek, zároveň na-

bízíme i Vámi osvědčené a oblíbené destinace a hote-

ly.  Věříme,  že z naší nabídky zájezdů a pobytů si každý 

 vybere to správné místo pro svou dovolenou.Rádi bychom tímto poděkovali všem svým klientům, 
kteří nám projevují důvěru, obzvláště těm, kteří se 
k nám stále rádi vracejí. Pro Vaši spokojenost se sna-
žíme dělat maximum. Na závěr bychom rádi poděkovali profesionálnímu týmu těch, 

kteří pro Vás připravují oblíbené zájezdy, včetně těch, kteří jsou Vám 

k dispozici na našich pobočkách, delegátům v destinacích i průvodcům 

na společných poznávacích zájezdech.

Vaše cestovní kancelář FIRO-tour

Slavíme

30 let
na českém trhu

Na závěr bychom rádi poděkovali profesionálnímu týmu těch, 

kteří pro Vás připravují oblíbené zájezdy, včetně těch, kteří jsou Vám 

k dispozici na našich pobočkách, delegátům v destinacích i průvodcům 

na společných poznávacích zájezdech.

Vaše cestovní kancelář FIRO-tour

Slavíme 
30 let …

… děkujeme, 
  že jste s námi

LZ_uvod_katalog_2020_OK.indd   2 09.10.19   12:06



3. cena

SLEVA NA ZÁJEZD 

50 %

30
Slunečné počasí, nádherné zážitky, pohodovou dovolenou 

nebo cestování za poznáváním, to vše Vám FIRO-tour přináší už 30 let. 
Pojďme to spolu oslavit. 

Dárky rozdáváme my…
Letní dovolená � o Vás může být zcela zdarma!

Pokud si rezervujte letní letecký zájezd pro rok 2020 v termínu do 30.11.2019, budete automaticky zařazeni 
do soutěže a prvnímu vylosovanému vrátíme celou částku za zájezd zpět!

Slosování proběhne 20.12.2019
Úplná pravidla soutěže najdete na 
https://www.fi rotour.cz/souteze/slavime-30-let.html

Rezervujte si svojí letní dovolenou a slavte s námi. 
www.fi rotour.cz

do soutěže a prvnímu vylosovanému vrátíme celou částku za zájezd zpět!do soutěže a prvnímu vylosovanému vrátíme celou částku za zájezd zpět!do soutěže a prvnímu vylosovanému vrátíme celou částku za zájezd zpět!

2. cena

SLEVA NA ZÁJEZD 

75 %

Slosování proběhne 20.12.2019
Úplná pravidla soutěže najdete na 
https://www.fi rotour.cz/souteze/slavime-30-let.htmlhttps://www.fi rotour.cz/souteze/slavime-30-let.htmlhttps://www.fi rotour.cz/souteze/slavime-30-let.htmlhttps://www.fi rotour.cz/souteze/slavime-30-let.html

1. cena
ZÁJEZD 

ZCELA ZDARMA

Slosování proběhne 20.12.2019
Úplná pravidla soutěže najdete na 
https://www.fi rotour.cz/souteze/slavime-30-let.htmlhttps://www.fi rotour.cz/souteze/slavime-30-let.html
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2  30 LET CESTOVNÍ KANCELÁŘE 
FIRO-tour – SOUTĚŽTE S NÁMI

7 Slevy při včasné rezervaci
8 Seniorská sleva
8  Obecné podmínky 

slevového systému
9  Speciální nabídky 

pro rodiny s dětmi
10 Dětský klub Firáček
12  Firemní a VIP cestovní servis & 

Dovolená jako dárek
13 Pojištění
14 Parkování zdarma
16 Letecká doprava
17 Informace k letecké dopravě
18 Informace k ubytování
20  Rady a doporučení
21 Vysvětlivky symbolů

22 Přehled ubytovacích kapacit

32 ŠPANĚLSKO
32 Costa Brava
44 Costa Dorada
54 Costa de Almería
74 Costa de la Luz
80 Mallorca

96 PORTUGALSKO
96 Algarve
108 Madeira

112 ITÁLIE
112 Sicílie
120 Sardínie
126 Ischia
132 Toskánsko

136 MALTA

144 BULHARSKO

164 ČERNÁ HORA

168 ŘECKO
170 Kréta
202 Rhodos
224 Karpathos
230 Kos
239 Samos
242 Kalymnos
246 Santorini
266 Naxos
270 Korfu
284 Peloponés
289 Kythira
292 Zakynthos
312 Kefalonia
326 Ithaka
330 Lefkáda
342 Parga
348 Thassos
358 Skopelos

364 TURECKO
368 Bodrum a Didim
382 Turecká riviéra

446 KYPR
446 Severní Kypr
464 Jižní Kypr

474 ALBÁNIE

484 TUNISKO

488 DJERBA

498 EGYPT

520 JORDÁNSKO
527 Vybraní autorizovaní prodejci
528  Všeobecné obchodní 

podmínky
530  Pobočky – rezervace a prodej

OBSAH
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Vybírejte dovolenou z pohodlí vašeho domova 
na www.fi rotour.cz.

VAŠE DOVOLENÁ ON-LINE

Přidejte se k nám na FACEBOOKU.

♥ Bohatá fotogalerie a mnoho 
videí z destinací

♥ Nabídky zájezdů, soutěže, 
novinky

Sledujte nás na INSTAGRAMU.

♥ Sdílejte své zážitky z dovolené

♥ Inspirace pro vaši dovolenou

Inspirujte se na našem BLOGU.

♥ Blog o cestování, zájezdech 
a dovolených 

♥ blog.fi rotour.cz

FIRO TV
Na našich webových stránkách se můžete kromě na bohatou fotogalerii jednotlivých 
destinací a ubytovacích kapacit podívat také na krátká videa našich vybraných hotelů. 
Najdete je na adrese http://fi ro.tv. Nabídku videí průběžně aktualizujeme a rozšiřujeme.

 
Video na 
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777

SLEVY 
AŽ 23 %

nebo
DĚTSKÁ CENA 

OD 99 Kč

Sleva platí pro osoby na 1. a 2. pevném lůžku a odečítá se 
ze základní ceny, na webových stránkách je cena již uvedena 
po odečtení aktuální slevy. Výše slev se může u jednotlivých 

kapacit a také termínů lišit.

Slevy platí do vyprodání stanoveného počtu pokojů u konkrét-
ního hotelu a termínu, aktuální výši slevy uvádíme na webových 

stránkách u příslušné kapacity a požadovaného termínu.

Jak načíst QR kód?
Spusťte aplikaci a načtěte kód umístěný na příslušné stránce 
katalogu. Aplikace vás přesměruje na internetovou stránku, 
kde naleznete potřebné informace.

QR KÓD
Vždy aktuální cena

Pro získání informací o aktuální 
ceně a volných termínech 
vybraného zájezdu stačí mít 
k dispozici mobilní telefon 
s fotoaparátem, nainstalovanou 
čtečku QR kódů a připojení 
k internetu.

Rezervujte snadno a pohodlně 

na pobočkách FIRO-tour nebo online 

prostřednictvím našich 

webových stránek www.fi rotour.cz.

SNADNÁ 
SNADNÁ REZERVACE

REZERVACE

REZERVACE

REZERVACE

REZERVACE

REZERVACEwww.fi rotour.cz

www.fi rotour.cz

www.fi rotour.cz

www.fi rotour.cz

www.fi rotour.cz

www.fi rotour.cz

Výhody při včasné rezervaci
♥ Nejširší portfolio výběru ubytovacích 

kapacit – různé typy pokojů v termínech 
dle vašeho přání

♥ Pestrá nabídka nejžádanějších kapacit

♥  Parkování na letišti zdarma 
(více informací na str. 14)

♥  Mimořádně výhodné 
dětské ceny

♥ Seniorské slevy

♥ Změna zájezdu bez poplatku

při závazné 
rezervaci 

do 30.11.2019

při závazné 
rezervaci 

do 21.12.2019

až
23 %

až
21 %

VYDEJTE SE S NÁMI ZA LETNÍMI ZÁŽITKY 

Při včasné rezervaci výhodné slevy 
a nejširší výběr zájezdů
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8

Obecné podmínky slevového systému 
•  Slevy se vztahují na základní cenu pro osoby 

na 1. a 2. pevném lůžku, nevztahují se na 
osoby na 3. a 4.  lůžku, není-li u příslušné 
ubytovací kapacity uvedeno jinak.

•  Při využití mimořádné dětské ceny pro 1. dítě 
nelze cena od 99 Kč do 3 990 Kč kombinovat 
s procentuální slevou ze zahájení prodeje pro 
1. a 2. osobu na pevném lůžku.

•  Slevy není možno vzájemně kombinovat, 
slevy jsou časově omezeny.

•  V případě, že je možné využít více různých 
slev,  má zákazník právo uplatnit slevu pro něj 
aktuálně nejvýhodnější.

•  Základní cenou rozumíme cenu uvedenou 

na webových stránkách, bez veškerých 
fakultativních příplatků (tj. bez příplatků za 
večeře, nadstandardní pokoj, výhled na moře, 
cestovní pojištění, vízum aj.). Veškeré povinné 
příplatky dle termínu a destinace (letištní 
a bezpečnostní poplatky, palivový příplatek 
aj.) jsou již zahrnuty v základní ceně.

•  V případě, že je v katalogu/na webových 
stránkách uvedena cena za celou ubytovací 
jednotku (studio, apartmán aj.), se sleva 
počítá ze základní ceny této ubytovací 
jednotky.

•  Slevy uvedené v katalogu/na webových 
stránkách se nevztahují na případné speciální 
nabídky a zájezdy typu last minute.

•  Pro využití slevy postačuje zaplatit 
50% zálohu z celkové ceny před slevou 
(ze základní ceny včetně všech povinných 
příplatků). Sleva je odečtena při doplatku 
zájezdu (nejpozději měsíc před realizací). 
Slevy nelze nárokovat dodatečně.

•  V případě individuálních zakázek, dovolené 
na míru a u skupinových kalkulací jsou slevy 
stanoveny individuálně.

•  Slevy a další případná zvýhodnění pro 
zaměstnance spolupracujících společností 
a fi rem jsou dány vzájemnou obchodní 
smlouvou mezi cestovní kanceláři FIRO-tour 
a příslušnou společností.

SENIORSKÁ SLEVA 20 %
 SLEVA 20 % ze základní katalogové ceny 

u vybraných termínů platí při ubytování 
DVOU ČI VÍCE OSOB VE VĚKU NAD 55 LET 

ve dvou či vícelůžkovém pokoji 
(studiu, apartmánu) 

při rezervaci do 31.03.2020. 
Platí pro zájezdy s odlety před termínem 

22.06.2020 a s odlety po 29.08.2020.

Slevu čerpá 1. a 2. osoba v pokoji na pevném lůžku (studiu,  apartmánu). 
Slevu není možné kombinovat se slevou za včasnou rezervaci ani se 

 zvýhodněnými nabídkami dětských cen.

Cestovní 

pojištění
Abyste prožili svou DOVOLENOU V KLIDU A BEZSTAROSTNĚ, doporučujeme přikoupit VÝHODNÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ. Informace o nabízených variantách pojištění najdete na straně 13 tohoto katalogu.Cestovní pojištění si můžete zakoupit zároveň se zájezdem přímo v naší cestovní kanceláři, na www.fi rotour.cz nebo u našich autorizovaných prodejců. 

Naše cestovní kancelář JE POJIŠTĚNA PROTI 

ÚPADKU ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. 

u pojišťovny UNIQA.

JE POJIŠTĚNA PROTI 
Pojištění cestovní kanceláře

cestovní kanceláři, na www.fi rotour.cz nebo u našich autorizovaných prodejců. 

NABÍDKA PRO CESTUJÍCÍ VE VĚKU NAD 55 LET
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LETECKÉ ZÁJEZDY 
PRO DĚTI 

PŘI VČASNÉ 
REZERVACI 

JIŽ OD 99 Kč
(max. věk se liší dle jednotlivých 

ubytovacích kapacit)

DÍTĚ V DOPROVODU DVOU DOSPĚLÝCH OSOB

(platí pro vybrané ubytovací kapacity, příslušná dětská cena je uvedena 
v cenové nabídce u konkrétního hotelu)

Speciální nabídky pro rodiny s dětmi

Speciální dětské ceny jsou určeny pro dítě (2 děti) v doprovodu 2 do-
spělých osob a zahrnují ubytování, letenku včetně letištních poplatků, 
stravování dle příslušné ubytovací kapacity, transfer z letiště do hotelu 
a zpět. Při využití speciální dětské ceny u 1. dítěte za 99 Kč, 1 990 Kč, 
2  990  Kč nebo 3  990 Kč není možno čerpat procentuální slevy pro 
1. a 2. osobu na pevném lůžku.

Umožňujeme čerpat procentuální slevu i osobám na 1. a 2. pevném lůžku, 
které cestují s dítětem/dětmi – v tomto případě však za spolucestující 
děti zaplatí plné katalogové ceny, tzn. pro 1. dítě cena od 6 990 Kč (tj. lze 
využít buď procentuální slevu pro 1. a 2. osobu na pevném lůžku nebo 
speciální dětské ceny při včasné rezervaci, nabídky nelze slučovat). 

KNIHOVACÍ POPLATEK PRO DÍTĚ 
DO 2 LET NA CHARTEROVÝCH LETECH
bez nároku na sedačku

U Egypta a Jordánska je knihovací poplatek 990 Kč. 

1. DÍTĚ JIŽ OD 99 Kč

2. DÍTĚ JIŽ OD 7 990 Kč

 Při rezervaci do 31.03.2020 zaplatíte jen 99 Kč

NABÍDKY PRO DĚTI AŽ DO 18 LET

Při zakoupení zájezdu 

za katalogové ceny 

v nabídce „fi rst minute
“ 

do 31.01.2020 je možná
 

bezplatná změna zájezd
u 

do 30 dnů před nástupe
m 

dovolené (změna destin
ace 

či termínu). Podmínky 

bezplatné změny uvádím
e 

na www.fi rotour.cz.

za katalogové ceny za katalogové ceny 
Při zakoupení zájezdu Při zakoupení zájezdu 

v nabídce „fi rst minute
“ 

v nabídce „fi rst minute
“ 

do 31.01.2020 je možná
 

bezplatná změna zájezd
u 

bezplatná změna zájezd
u 

Bezplatná 

změna 

zájezdu
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Dětský klub FIRÁČEK bude na vaší dovolené 
tím nejlepším kamarádem pro vaše děti.
Ve vybraných hotelech budeme během letních prázdnin opět provozovat oblíbený dětský 
klub FIRÁČEK s nabídkou programů plných sportu, her a zábavy pro děti od 4 do 12 let. 
V katalogu a na webových stránkách jsou tyto hotely označeny příslušným symbolem.

Ve vybraných hotelech budeme během letních prázdnin opět provozovat oblíbený dětský 
klub FIRÁČEK s nabídkou programů plných sportu, her a zábavy pro děti od 4 do 12 let. 
V katalogu a na webových stránkách jsou tyto hotely označeny příslušným symbolem.

D Ě T S K Ý  K L U B
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D Ě T S K Ý  K L U B

Klub FIRÁČEK vedou zkušení a proškolení animátoři, 
kteří přizpůsobují zábavu věku a zájmům dětí:

Pohybové a sportovní aktivity

Dětské diskotéky

Dobrodružství

Tvoření všeho druhu

Týmové hry 

Tematické programy

Plavání, vodní pólo v bazénu

Tancování

Malování na tričko a obličejZábava i pro větší děti 

Stolní a karetní hry

Soutěže 

Vybrané hotely s klubem FIRÁČEK:Vybrané hotely s klubem FIRÁČEK
Oblast Hotel Str. kat.

ŠPANĚLSKO
Costa de Almería Zoraida Park & Garden Resort ****+ 60
Costa de Almería Mediterraneo Bay Hotel & Resort ****+ 62

ŘECKO
Kréta Mare Monte Beach **** 192
Rhodos Lindos Princess ****+ 212
Rhodos Porto Angeli ***** 216
Rhodos Relax ***+ 220
Zakynthos – Alykes Montreal *** 306

TURECKO
Egejská riviéra – Bodrum – Didim/Akbük Aquasis de Luxe Resort and Spa ***** 372
Turecká riviéra – Manavgat Ali Bey Club Manavgat ***** 394
Turecká riviéra – Side – Colakli Kamelya K Club ***** 400
Turecká riviéra – Side – Colakli Kamelya Selin Hotel ***** 402
Turecká riviéra – Side – Colakli Kamelya Fulya Hotel ***** 403

KYPR
Severní Kypr – Bafra Limak Cyprus ***** 450
Severní Kypr – Bafra Kaya Artemis Resort ***** 452
Severní Kypr – Famagusta Crystal Rocks *** 454

LZ_uvod_katalog_2020_OK.indd   11 09.10.19   12:08



12

Vybrali jste si již z katalogu
FIRO-tour svůj zájezd?
Nezapomeňte, že nejlepší dovolená je ta, ze které se v pořádku vrátíte.
Ať už cestujete daleko, nebo jen kousek za hranice naší republiky, mít sjednané cestovní pojištění se vyplatí. 
Pojištění k platební kartě či v rámci Evropského průkazu zdravotního pojištění totiž zdaleka nepokrývá veškeré náklady. 
I přestože má většina evropských států uzavřené vzájemné dohody o poskytování zdravotní péče, nejsou z nich hrazené 
například náklady na převoz pojištěného zpět do ČR nebo vysoká spoluúčast za léky a lékařské ošetření. 
Právě proto jsou léčebné výlohy nejčastějším důvodem pro sjednání cestovního pojištění.

Evropou se rozumí geografická oblast Evropy a Středomoří, včetně Azorských ostrovů a Madeiry, Baleárských ostrovů a Kanárských ostrovů 
a následujících států: Alžírsko, Egypt, Izrael, Kypr, Maroko, Malta, Tunisko, Turecko a pro jednodenní výlety konané z Evropy také Jordánsko.
*) Pojištění zpoždění zavazadel se vztahuje na případy, kdy byla zavazadla prokazatelně zpožděna po příletu do cílové 

destinace nejméně o 6 hodin. Pojišťovna hradí prokazatelně vynaložené náklady na pořízení nezbytných náhradních věcí.
**) Asistenční služba HOLIDAY se vztahuje na případy poruchy či nehody vozidla v zahraničí a na případy, kdy je řidič zraněn a není způsobilý řídit.
***) • navýšení limitu u léčebných výloh

• navýšení limitu u zubního ošetření (20 000 Kč)
• rozšíření pojištění přerušení cesty o leteckou dopravu

KDE SI MŮŽETE ZAKOUPIT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ? 
• přímo v CK FIRO-tour
• na internetu: www.firotour.cz
• u autorizovaných prodejců

JAKÉ MOŽNOSTI VÁM NABÍZÍME?
• Využít můžete pouze pojištění léčebných výloh, 

kdy Kooperativa uhradí případné náklady na lékařské ošetření, léky apod.
• Nebo si sjednejte rozšířenou variantu, která zahrnuje i pojištění úrazu, 

zavazadel, zpoždění zavazadel, odpovědnosti, přerušení cesty, 
nevyužité cestovní služby, pojištění STORNO a asistenční službu HOLIDAY.

Pojistné se vztahuje na celou dobu pobytu v zahraničí, včetně doby cesty do místa pobytu a zpět.
Sjednáním pojištění vzniká vztah mezi klientem a pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a. s., 
Vienna Insurance Group.

www.koop.cz

VARIANTY POJIŠTĚNÍ – balíčky (v Kč)

Inzerce Firotour LETO 210x294.indd   1 08.07.2019   9:38:58
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FIREMNÍ a VIP 
CESTOVNÍ 

SERVIS
 Pobytové zájezdy skupiny a VIP klienty 

vč. doplňkových služeb.
Firemní akce, obchodní cesty, golf programy, 

wellness programy, cesty na míru aj.
♥ Poskytujeme kompletní servis včetně konzultací 

výběru destinací, ubytování a služeb 
dle vašich požadavků

♥ Spolupracujeme s renomovanými 
leteckými společnostmi

♥ Poznávací programy dle vašeho přání z naší 
nabídky nebo přímo upravené na míru, 

např. exotická dovolená kombinující poznávání 
zajímavých míst s pobytem u moře

♥ Prodloužené víkendy v ČR i v zahraničí
♥ Zajistíme konferenční prostory 

včetně vybavení
♥ Nadstandardní služby a servis při odbavení na 

letišti v Praze, zajištění VIP letištního salonku
♥ Nabízíme výhodné zaměstnanecké 

a velkoodběratelské slevy

e-mail: skupiny@fi rotour.cz

DOVOLENÁ 
JAKO DÁREK

 DÁRKOVÉ POUKÁZKY NA POZNÁVACÍ 
I POBYTOVÉ ZÁJEZDY DLE VLASTNÍHO 

VÝBĚRU 
Na našich pobočkách je možné zakoupit 

dárkové poukázky na pobytové i poznávací 
zájezdy dle vlastního výběru – k dispozici 
jsou v nominálních hodnotách 1 000 Kč, 

2 000 Kč, 5 000 Kč a 10 000 Kč.
Tyto poukázky je možné využít dle výběru obdarovaného na jakýkoli 

zájezd z nabídky cestovní kanceláře FIRO-tour.  Dárkové poukázky 
připravíme také dle vašeho přání – v libovolné, vámi zvolené fi nanční 

hodnotě či na konkrétní zájezd i s věnováním.

jméno a příjmení

datum vystavení

rezervační číslo

1 000

Poukázka opravňuje držitele k uzavření smlouvy o zajištění zájezdu z aktuální nabídky FIRO-tour a.s. v rámci hodnoty poukázky. 

Držitel poukázky je oprávněn provést výběr zájezdu nad rámec hodnoty poukázky, pokud rozdíl mezi cenou zájezdu a hodnotou poukázky doplatí. 

Držitel poukázky není oprávněn požadovat proplacení hodnoty poukázky.

Nárok na uzavření smlouvy o zajištění zájezdu musí držitel poukázky 

uplatnit do dvou let od data vystavení peněžní poukázky včetně, jinak nárok na uzavření smlouvy zaniká.

PENĚŽNÍ POUKÁZKA
v nominální hodnotě

1 000 Kč

Více informací a seznam poboček FIRO-tour a.s. naleznete na www.firotour.cz.

1 000

1 000

1 000

Poukázka opravňuje držitele k uzavření smlouvy o zajištění zájezdu z aktuální nabídky FIRO-tour a.s. v rámci hodnoty poukázky. 

Držitel poukázky je oprávněn provést výběr zájezdu nad rámec hodnoty poukázky, pokud rozdíl mezi cenou zájezdu a hodnotou poukázky doplatí. 

Držitel poukázky není oprávněn požadovat proplacení hodnoty poukázky.

Nárok na uzavření smlouvy o zajištění zájezdu musí držitel poukázky 

uplatnit do dvou let od data vystavení peněžní poukázky včetně, jinak nárok na uzavření smlouvy zaniká.

Více informací a seznam poboček FIRO-tour a.s. naleznete na www.firotour.cz.

1 000

1 000

Vystaveno: Chomutov

Dne: 02.08.2017           

Vystavil: P. Gašpercová

Ev. číslo certifikátu: 2017*3000519

Číslo dokladu: 17209/10011

Podpis:

PENĚŽNÍ POUKÁZKA

v nominální hodnotě  

Kč
 15 000 

na libovolný zájezd s cestovní kanceláří FIRO-tour

Peněžní poukázka opravňuje držitele k uzavření smlouvy o zajištění závodu z aktuální nabídky cestovní kanceláře FIRO-tour a.s. v rámci hodnoty poukázky.

Peněžní poukázka se vztahuje na základní cenu zájezdu, příplatky a služby v základní ceně nezahrnuté musí být doplaceny. 

Peněžní poukázku nelze kombinovat se speciálními bonusy ani slevami nabízenými ze strany cestovní kanceláře FIRO-tour a.s.

Držitel peněžní poukázky je oprávněn provést výběr zájezdu nad rámec hodnoty poukazu,

pokud rozdíl mezi cenou zájezdu a hodnotou poukázky doplatí. Držitel peněžní poukázky není oprávněn požadovat proplacení hodnoty poukázky. 

Nárok na uzavření smlouvy o zajištění musí držitel poukázky uplatnit do 30.09.2018 včetně, jinak nárok na uzavření smlouvy zaniká. 

Peněžní poukázku může držitel uplatnit na všech kmenových pobočkách cestovní kanceláře FIRO-tour a.s.

VZ
OR
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Peněžní poukázku nelze kombinovat se speciálními bonusy ani slevami nabízenými ze strany cestovní kanceláře FIRO-tour
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Peněžní poukázku nelze kombinovat se speciálními bonusy ani slevami nabízenými ze strany cestovní kanceláře FIRO-tour

Peněžní poukázku nelze kombinovat se speciálními bonusy ani slevami nabízenými ze strany cestovní kanceláře FIRO-tour

Peněžní poukázku nelze kombinovat se speciálními bonusy ani slevami nabízenými ze strany cestovní kanceláře FIRO-tour

Peněžní poukázku nelze kombinovat se speciálními bonusy ani slevami nabízenými ze strany cestovní kanceláře FIRO-tour

Peněžní poukázku nelze kombinovat se speciálními bonusy ani slevami nabízenými ze strany cestovní kanceláře FIRO-tour

Peněžní poukázku nelze kombinovat se speciálními bonusy ani slevami nabízenými ze strany cestovní kanceláře FIRO-tour

Peněžní poukázku nelze kombinovat se speciálními bonusy ani slevami nabízenými ze strany cestovní kanceláře FIRO-tour

Držitel peněžní poukázky je oprávněn pr

Držitel peněžní poukázky je oprávněn pr

Držitel peněžní poukázky je oprávněn pr

Držitel peněžní poukázky je oprávněn pr

Držitel peněžní poukázky je oprávněn pr

Držitel peněžní poukázky je oprávněn pr

Držitel peněžní poukázky je oprávněn pr

Držitel peněžní poukázky je oprávněn pr

Držitel peněžní poukázky je oprávněn pr

Držitel peněžní poukázky je oprávněn pr

Držitel peněžní poukázky je oprávněn pr

Držitel peněžní poukázky je oprávněn pr

Držitel peněžní poukázky je oprávněn pr

Držitel peněžní poukázky je oprávněn pr

pokud rpokud rozdíl mezi cenou zájezdu a hodnotou poukázky doplatí. Držitel peněžní poukázky není oprávněn požadovat pr

ozdíl mezi cenou zájezdu a hodnotou poukázky doplatí. Držitel peněžní poukázky není oprávněn požadovat pr

ozdíl mezi cenou zájezdu a hodnotou poukázky doplatí. Držitel peněžní poukázky není oprávněn požadovat pr

ozdíl mezi cenou zájezdu a hodnotou poukázky doplatí. Držitel peněžní poukázky není oprávněn požadovat pr

ozdíl mezi cenou zájezdu a hodnotou poukázky doplatí. Držitel peněžní poukázky není oprávněn požadovat pr

ozdíl mezi cenou zájezdu a hodnotou poukázky doplatí. Držitel peněžní poukázky není oprávněn požadovat pr

ozdíl mezi cenou zájezdu a hodnotou poukázky doplatí. Držitel peněžní poukázky není oprávněn požadovat pr

ozdíl mezi cenou zájezdu a hodnotou poukázky doplatí. Držitel peněžní poukázky není oprávněn požadovat pr
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ozdíl mezi cenou zájezdu a hodnotou poukázky doplatí. Držitel peněžní poukázky není oprávněn požadovat pr

NárNárok na uzavření smlouvy o zajištění musí držitel poukázky uplatnit do 30.09.2018 včetně, jinak nár

ok na uzavření smlouvy o zajištění musí držitel poukázky uplatnit do 30.09.2018 včetně, jinak nár

ok na uzavření smlouvy o zajištění musí držitel poukázky uplatnit do 30.09.2018 včetně, jinak nár

ok na uzavření smlouvy o zajištění musí držitel poukázky uplatnit do 30.09.2018 včetně, jinak nár

ok na uzavření smlouvy o zajištění musí držitel poukázky uplatnit do 30.09.2018 včetně, jinak nár

ok na uzavření smlouvy o zajištění musí držitel poukázky uplatnit do 30.09.2018 včetně, jinak nár

ok na uzavření smlouvy o zajištění musí držitel poukázky uplatnit do 30.09.2018 včetně, jinak nár

ok na uzavření smlouvy o zajištění musí držitel poukázky uplatnit do 30.09.2018 včetně, jinak nár

Peněžní poukázku může držitel uplatnit na všech kmenových pobočkách cestovní kanceláře FIRO-tour

Peněžní poukázku může držitel uplatnit na všech kmenových pobočkách cestovní kanceláře FIRO-tour

Peněžní poukázku může držitel uplatnit na všech kmenových pobočkách cestovní kanceláře FIRO-tour

Peněžní poukázku může držitel uplatnit na všech kmenových pobočkách cestovní kanceláře FIRO-tour

Peněžní poukázku může držitel uplatnit na všech kmenových pobočkách cestovní kanceláře FIRO-tour

Peněžní poukázku může držitel uplatnit na všech kmenových pobočkách cestovní kanceláře FIRO-tour
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Vybrali jste si již z katalogu 
FIRO-tour svůj zájezd?
Nezapomeňte, že nejlepší dovolená je ta, ze které se v pořádku vrátíte.
Ať už cestujete daleko, nebo jen kousek za hranice naší republiky, mít sjednané cestovní pojištění se vyplatí.  
Pojištění k platební kartě či v rámci Evropského průkazu zdravotního pojištění totiž zdaleka nepokrývá veškeré náklady.  
I přestože má většina evropských států uzavřené vzájemné dohody o poskytování zdravotní péče, nejsou z nich hrazené  
například náklady na převoz pojištěného zpět do ČR nebo vysoká spoluúčast za léky a lékařské ošetření.  
Právě proto jsou léčebné výlohy nejčastějším důvodem pro sjednání cestovního pojištění.

Evropou se rozumí geografická oblast Evropy a Středomoří, včetně Azorských ostrovů a Madeiry, Baleárských ostrovů a Kanárských ostrovů  
a následujících států: Alžírsko, Egypt, Izrael, Kypr, Maroko, Malta, Tunisko, Turecko a pro jednodenní výlety konané z Evropy také Jordánsko.
*)  Pojištění zpoždění zavazadel se vztahuje na případy, kdy byla zavazadla prokazatelně zpožděna po příletu do cílové  

destinace nejméně o 6 hodin. Pojišťovna hradí prokazatelně vynaložené náklady na pořízení nezbytných náhradních věcí.
**)  Asistenční služba HOLIDAY se vztahuje na případy poruchy či nehody vozidla v zahraničí a na případy, kdy je řidič zraněn a není způsobilý řídit.
***)  • navýšení limitu u léčebných výloh 

• navýšení limitu u zubního ošetření (20 000 Kč) 
• rozšíření pojištění přerušení cesty o leteckou dopravu

KDE SI MŮŽETE ZAKOUPIT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ? 
• přímo v CK FIRO-tour
• na internetu: www.firotour.cz
• u autorizovaných prodejců

JAKÉ MOŽNOSTI VÁM NABÍZÍME?
•  Využít můžete pouze pojištění léčebných výloh,  

kdy Kooperativa uhradí případné náklady na lékařské ošetření, léky apod.
•  Nebo si sjednejte rozšířenou variantu, která zahrnuje i pojištění úrazu,  

zavazadel, zpoždění zavazadel, odpovědnosti, přerušení cesty,  
nevyužité cestovní služby, pojištění STORNO a asistenční službu HOLIDAY.

Pojistné se vztahuje na celou dobu pobytu v zahraničí, včetně doby cesty do místa pobytu a zpět. 
Sjednáním pojištění vzniká vztah mezi klientem a pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a. s.,  
Vienna Insurance Group.

www.koop.cz

VARIANTY POJIŠTĚNÍ – balíčky (v Kč)

Inzerce Firotour LETO 210x294.indd   1 08.07.2019   9:38:58LZ_uvod_katalog_2020_OK.indd   13 09.10.19   12:08



Platí pro všechny letecké pobytové zájezdy uvedené 
v tomto katalogu při rezervaci do 30. 11. 2019. 

PRO ODLETY Z PRAHY, 
BRNA A OSTRAVY 

Nabídku parkování zdarma je možno kombinovat 
se slevou za včasnou rezervaci pro dospělé osoby 
nebo s nabídkami speciálních cen pro děti. Využití 
služby parkování zdarma musí být objednáno při 
podpisu Smlouvy o zájezdu a ve smlouvě musí být 
řádně uvedeno. Nabídka parkování zdarma platí 
do vyčerpání kapacity. 

Při zakoupení zájezdu od 01.12.2019 nebo při 
vyčerpání nabídky parkování zdarma je možné 
zakoupit parkování za zvýhodněné ceny:

Zakoupení zájezdu v období: 
–  od 01.12.2019 do 21.12.2019

za poplatek 299 Kč;

–  od 22.12.2019 do 12.02.2020 
za poplatek 399 Kč; 

–  od 13.02.2020 do 31.03.2020 za 599 Kč.

V případě zakoupení zájezdu od 01.04.2020 je možno parkování 
zajistit za ceny uvedené na našich webových stránkách.

PARKOVÁNÍ ZDARMA

Nabízíme možnost 

Nabízíme možnost 

parkování u letiště 

parkování u letiště 
zdarma

Ubytování 

na letišti 

v Praze

V případě zájmu
 o ubytování v 

Praze  před odl
etem nebo po př

íletu vám 

rádi a za zvýhod
něnou cenu zajis

tíme nocleh se s
nídaní v komfort

ním 

hotelu v bezpros
třední blízkost

i letiště Václa
va Havla Praha.

 

Pro více inform
ací, cenovou na

bídku a rezerva
ce kontaktujte 

call centrum ne
bo naše 

pobočky.

SVOBODOVI
využijí asistenční službu

ZAVOLAJÍ 
NA ASISTENČNÍ LINKU

REKLAMAČNÍ
SPECIALISTKA 
CLICK2CLAIM

Poskytne informaci 
při problému s letem

25
0€

60
0€

Finanční 
kompenzaceNENÍ NÁROK

JE NÁROK

Vysvětlení, 
proč není nárok 
na kompenzaci

Taxi 
a ubytování

Žádost
o kompenzaci

Ověření 
okolností letu

Alternativa 
dopravy

Občerstvení

Právo 
na péči

Právo 
na �nanční 
kompenzaci

 Právo 
na dopravu 

do cílové 
destinace

250 €

do 1500 km

400 €

1501 – 3500 km

600 €

nad 3500 km

Právo na �nanční kompenzaci:

You fly we care

Cestovní kancelář FIRO-tour společně s Click2Claim Vám doporučuje – buďte připraveni 
na případné komplikace. K Vašemu zájezdu si můžete za částku 49 Kč/os. zakoupit asis-
tenční službu FIRO Travel Asistent, která Vám pomůže při problému s letem. 

Možnost využití asistenční linky kdekoliv a kdykoliv 24/7 v případě problému
s letem (zpoždění, zrušení nebo přesměrování letu)
Ověření nároku na �nanční kompenzaci zdarma
Komplexní servis při vymáhání �nanční kompenzace
Cenově nejvýhodnější provize z úspěšně vymožené kompenzace je pouze 19% vč. DPH
Právní služba v případě soudního vymáhání �nanční kompenzace v rámci EU
Tuto službu žádejte v cestovní kanceláři FIRO-tour
Více informací na www.�rotour.cz/�ro-travel-asistent

Služba FIRO Travel Asistent zajistí:

Jak funguje Firo Travel Asistent:

FIRO TRAVEL ASISTENT  - ŘEŠENÍ PŘI PROBLÉMECH S LETEM

14

LZ_uvod_katalog_2020_OK.indd   14 09.10.19   12:08



15

SVOBODOVI
využijí asistenční službu

ZAVOLAJÍ 
NA ASISTENČNÍ LINKU

REKLAMAČNÍ
SPECIALISTKA 
CLICK2CLAIM

Poskytne informaci 
při problému s letem

25
0€

60
0€

Finanční 
kompenzaceNENÍ NÁROK

JE NÁROK

Vysvětlení, 
proč není nárok 
na kompenzaci

Taxi 
a ubytování

Žádost
o kompenzaci

Ověření 
okolností letu

Alternativa 
dopravy

Občerstvení

Právo 
na péči

Právo 
na �nanční 
kompenzaci

 Právo 
na dopravu 

do cílové 
destinace

250 €

do 1500 km

400 €

1501 – 3500 km

600 €

nad 3500 km

Právo na �nanční kompenzaci:

You fly we care

Cestovní kancelář FIRO-tour společně s Click2Claim Vám doporučuje – buďte připraveni 
na případné komplikace. K Vašemu zájezdu si můžete za částku 49 Kč/os. zakoupit asis-
tenční službu FIRO Travel Asistent, která Vám pomůže při problému s letem. 

Možnost využití asistenční linky kdekoliv a kdykoliv 24/7 v případě problému
s letem (zpoždění, zrušení nebo přesměrování letu)
Ověření nároku na �nanční kompenzaci zdarma
Komplexní servis při vymáhání �nanční kompenzace
Cenově nejvýhodnější provize z úspěšně vymožené kompenzace je pouze 19% vč. DPH
Právní služba v případě soudního vymáhání �nanční kompenzace v rámci EU
Tuto službu žádejte v cestovní kanceláři FIRO-tour
Více informací na www.�rotour.cz/�ro-travel-asistent

Služba FIRO Travel Asistent zajistí:

Jak funguje Firo Travel Asistent:

FIRO TRAVEL ASISTENT  - ŘEŠENÍ PŘI PROBLÉMECH S LETEM
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Náročnějším klientům doporučujeme využít za příplatek 
možnosti služby CLUB CLASS nebo VIP FIRO CLASS 

na letech Smartwings

VÝHODY CESTOVÁNÍ 
V CLUB CLASS

VÝHODY CESTOVÁNÍ 
VE VIP FIRO CLASS

•  Možnost využití salonku na letišti v Praze 

•  Předem rezervovaná místa v přední 
části letadla – volný výběr alkoholických 
a nealkoholických nápojů – bohatší menu, 
strava podávaná na velkém platě

CESTOVÁNÍ V CLUB CLASS ZA PŘÍPLATEK 
4 590 Kč / osoba

•  Možnost využití salonku na letišti v Praze

•  Pro vaše pohodlí k dispozici tři sedačky 
namísto dvou – předem rezervovaná místa 
v přední části letadla

•  Volný výběr alkoholických a nealkoholických 
nápojů – bohatší menu, strava podávaná 
na velkém platě 

CESTOVÁNÍ VE VIP FIRO CLASS ZA PŘÍPLATEK 
7 990 Kč / osoba (nabídka pro min. 2 osoby)

Chcete sedět v předních řadách, 
u okénka či u nouzového východu? 
Nabízíme možnost připlatit si 
konkrétní sedadlo v letadle.
–  Premium seats (první, resp. druhé 
a exitové řady) 750 Kč/osoba/1 směr

–  Standard seats (ostatní sedadla) 
390 Kč/osoba/1 směr

Chcete 

konkrétní 

sedadlo?

Chcete 

více místa 

v letadle?

Pokud cestujete
 ve dvou, využi

jte 

možnost zajisti
t si větší poho

dlí 

při vašem letu 
za zvýhodněnou 

cenu 7 990 Kč z
a prostřední 

volnou sedačku.
 Všechny výše 

uvedené příplat
ky jsou uvedeny

 

za obousměrnou 
cestu.

LETECKÁ DOPRAVA

Pro vaši bezpečnost a pohodlí 
využíváme služeb 
renomovaných 

leteckých společností

Chcete 

občerstvení 

na palubě?

Nabízíme možnost dokoupení cateringu
(teplé jídlo, dětské jídlo, 
kanapky, vepřové nebo kuřecí řízky, 
vína, sekty, atd.)

16
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Přeprava nadrozměrných zavazadel, jízdních kol, surfových prken 
apod. musí být nahlášena v cestovní kanceláři již při zakoupení zájez-
du a usku tečňuje se v závislosti na kapacitních možnostech přepravce 
a za poplatek. Transfery z letiště do hotelu a zpět a uskladnění těchto 
nadrozměrných zavazadel nejsou zahrnuty v  poplatku za přepravu. 
V případě zájmu o tyto služby je včas vyžádejte u cestovní kanceláře, 
která vám prověří možnosti přepravy a sdělí poplatky.

Bližší informace k letecké přepravě uvádíme na našich webových stránkách, 
v sekci Pravidla pro leteckou přepravu.

NABÍZÍME 
MOŽNOST 
PŘIKOUPENÍ 
NADVÁHY 
ZAVAZADEL

Povolená váha zapsaného zavazadla na charterových 
letech je 23 kg / 1 kus + 8 kg kabinové zavazadlo. Váhu 
zavazadel nelze sčítat např. v rámci rodiny/rezervace.

Nabízíme možnost přikoupení nadváhy zavazadla 
nad 23 kg (max. do 32 kg) za poplatek 790 Kč / 
1 směr nebo dokoupení dalšího zavazadla do 23 kg 
za poplatek 790 Kč / 1 zavazadlo navíc / 1 směr.

Letový řád
Platné letové časy vždy uvádíme v odbavova-
cích pokynech, které obdržíte v  dostatečném 
předstihu. Některé změny však mohou nastat 
i  několik hodin před plánovaným odletem 
(zpoždění vlivem přeplněného vzdušného ko-
ridoru, vlivem povětrnostních podmínek aj.). 
Cestovní kancelář nemůže ovlivnit případné 
změny v dopravních dispozicích, které mohou 
nastat v  souladu s  mezinárodními úmluvami 
(např. změny trasy letu, mezipřistání, místo od-
letu, typ letadla, letový plán aj.)

Letištní poplatky a palivový příplatek
Základní cena zájezdů již zahrnuje letištní 
poplatky, emisní a  palivové příplatky platné 
v době přípravy katalogu.

Zavazadla
Při přípravě zavazadla na cestu prosím věnujte 
pozornost i jeho hmotnosti. Pro lety v turistic-
kých třídách je povolen hmotnostní limit 23 kg 
na osobu nad 2 roky (s výjimkou některých de-
stinací). Aktuální informace o  povolených li-
mitech platných pro vámi zvolenou destinaci 
obdržíte v  odbavovacích pokynech na cestu. 
U vybraných letů nabízíme možnost zakoupe-
ní vyššího váhového limitu. Bližší informace 
na www.fi rotour.cz.

Strava na palubě letadla
Občerstvení je podáváno pouze na vybraných 
letech, bližší informace k jednotlivým destina-
cím jsou uvedeny na www.fi rotour.cz v odkaze 
„Pravidla pro leteckou přepravu“. Na letech, 
kde je občerstvení podáváno, lze v případě zá-
jmu předem objednat dětskou, vegetariánskou 
či bezlepkovou stravu. 

INFORMACE K LETECKÉ DOPRAVĚ
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KLASIFIKACE HOTELŮ

*****
 luxusní ubytování s  vynikající kvalitou nadstandardních 
služeb a vybavením pro nejnáročnější klienty

****
 komfortní ubytování s vysokým standardem služeb, 
vhodné pro náročné klienty

***  
ubytování střední kategorie s účelným a pohodlným 
vybavením a velice dobrým standardem služeb

**  
jednoduché ubytování, vhodné pro nenáročné klienty

Klasifi kace „plus“, označená v  katalogu menším znamén-
kem +, slouží k detailnějšímu rozlišení kvality v rámci jedné 
kategorie hotelu.

Klasifi kace hotelů dle FIRO-tour se může mírně lišit od kla-
sifi kace místní a slouží k vzájemnému srovnání úrovně ka-
pacit mezi jednotlivými destinacemi. Vyjadřuje subjektivní 
hodnocení cestovní kanceláře FIRO-tour a nemusí nutně 
odpovídat ofi ciální kategorii objektu.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

Uvedené možnosti obsazení u jednotlivých hotelů v kata-
logu jsou výčtem možných variant obsazení různých typů 
nabízených pokojů.

TYPY UBYTOVÁNÍ

1lůžkový pokoj – pokoj s  jedním lůžkem nebo 2lůžkový 
pokoj s  jedním neobsazeným lůžkem, většinou menších 
rozměrů a bez balkonu
2lůžkový pokoj – pokoj se dvěma pevnými lůžky (oddě-
lená lůžka nebo manželská postel), zpravidla s možností 
 přistýlky

Suite – nadstandardní hotelový pokoj, zpravidla dvě samo-
statné místnosti

Studio – jedna místnost s kuchyňským koutem a s pevnými 
lůžky, obvykle s možností přistýlky

Apartmán – dvě místnosti s oddělenou kuchyňkou a pev-
nými lůžky, s možností umístit přistýlky, případně jedna lož-
nice se dvěma lůžky a obývací pokoj s rozkládací pohovkou 
a vybaveným kuchyňským koutem

Mezonet – apartmán, jehož jedna ložnice se nachází 
v   patře, jedna z  ložnice může být součástí obytné míst-
nosti a  nemusí být oddělena dveřmi

V hotelových pokojích je úklid zajišťován zpravidla 6× týd-
ně, výměna ručníků min. 2× týdně. Ani v hotelu nebývá do-
voleno odnášet hotelové ručníky z koupelny na pláž. Ně-
které hotely, zejména vyšší kategorie, však kromě ručníků 
k použití v koupelně poskytují svým hostům také osušky 
na pláž, zpravidla za depozit. 

INFORMACE K UBYTOVÁNÍ
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BEZBARIÉROVÉ UBYTOVÁNÍ

Klientům s omezenou pohyblivostí rádi zajistíme ubyto-
vání v  hotelech uzpůsobených a  vybavených jejich po-
třebám a možnostem. V popisech některých hotelů uve-
dených v katalogu informaci o bezbariérovém ubytování 
přímo uvádíme (nemusí se jednat o  kompletně bezba-
riérový celý areál).

MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ

Kontinentální servírovaná snídaně – podáváno sladké nebo 
slané pečivo, máslo, džem, čaj nebo káva (může být i voda, 
džus), zpravidla denně opakující se nabídka.

Rozšířená kontinentální servírovaná snídaně – obohacená 
o chléb či bagetu a také o plátek sýra nebo salámu, popř. 
vejce.

Bufetová snídaně – samoobslužný systém stravování, slad-
ké i slané pečivo, sýr, salám, džem, máslo (případně jogurt, 
cornfl akes, teplá kuchyně, ovoce, voda, džus), káva nebo čaj. 
Úroveň bufetu se liší dle kategorie hotelu.

Servírovaná strava – stravování s obsluhou, většinou výběr 
z určitého počtu menu nebo z jídelníčku, kde se jídlo ob-
měňuje. Obědy ani večeře nezahrnují nápoje, pokud není 
uvedeno jinak.

Bufetová strava – předkrm, hlavní chod i dezert jsou na-
bízeny samoobslužným systémem stravování s  nabídkou 
studené i teplé kuchyně. Obědy ani večeře zpravidla neza-
hrnují nápoje, pokud není uvedeno jinak.

All inclusive – hotely označené symbolem all inclusive na-
bízejí stravování formou all inclusive již v základní ceně, 
případně za příplatek. Zpravidla bývá zahrnuta plná pen-
ze (tedy snídaně, oběd, večeře) formou bufetu, dopolední či 
odpolední občerstvení, vybrané nealkoholické a alkoholic-
ké nápoje místní výroby během dne, odpolední káva/čaj, 
pečivo, někdy zmrzlina pro děti. Rozsah stravování a čerpání 
stravovacích služeb se řídí pravidly a stravovacími časy, kte-
ré stanoví konkrétní hotel. 

Nápoje – nejsou zahrnuty v  ceně, není-li uvedeno jinak, 
např. v hotelech s programem all inclusive. Nápoje jsou vět-
šinou rozlévané.

Rozsah stravy v jednotlivých hotelech se liší, přesný rozsah najdete 
v popisu u příslušné ubytovací kapacity. Nabídka a možnost výběru je 
adekvátní kategorii hotelu – zpravidla čím vyšší kategorie, tím bohatší 
a pestřejší. 

Speciální nabídka hotelů
HOTELY DE LUXE – DOVOLENÁ PRO NÁROČNÉ

HOTELY V KATALOGU OZNAČENÉ De Luxe
DOPORUČUJEME VELMI NÁROČNÝM ZÁKAZNÍKŮM
Jedná se o pečlivě vybrané ubytovací kapacity nejvyšších 
kategorií s vysokým standardem služeb, přičemž jejich 
cena je s ohledem na kvalitu velmi příznivá.

HOTELY POUZE PRO DOSPĚLÉ

CESTUJETE-LI BEZ DĚTÍ A CHCETE SI SVOU 
DOVOLENOU UŽÍT V KLIDU, VYUŽIJTE NĚKTERÝ 
Z HOTELŮ URČENÝCH JEN DOSPĚLÝM OSOBÁM.
Hotely označené tímto symbolem ubytovávají pouze 
dospělé návštěvníky. Nejsou přizpůsobeny požadav-
kům rodin s dětmi. Při relaxaci na lehátku či u bazénu 
nebo jinde v hotelovém areálu tak nemusíte mít obavy, 
že byste byli rušeni dětmi.

HOTELY POUZE PRO NUDISTY

Hotel určený pro nudisty. Je zakázánou pořizovat 
fotografi e či videa v nudistické části hotelu.
Hotely označené tímto symbolem ubytovávají pouze 
dospělé návštěvníky. Nejsou přizpůsobeny požadav-
kům rodin s dětmi. Při relaxaci na lehátku či u bazénu 
nebo jinde v hotelovém areálu tak nemusíte mít obavy, 
že byste byli rušeni dětmi.

JEN S CK FIRO-tour

Řadu velmi kvalitních a oblíbených hotelů využíváme na 
českém trhu exkluzivně pro naše klienty a v nabídkách 
dalších českých cestovních kanceláří je nenajdete. Tyto 
jedinečné nabídky v  katalogu označujeme symbolem 
JEN s FIRO-tour.

Hotely označené jako DE LUXE, HOTELY PRO DOSPĚLÉ, HOTELY POUZE 
PRO NUDISTY a JEN s FIRO-tour v naší nabídce jsou pro léto 2020 označe-
ny v Přehledu ubytovacích kapacit v úvodu ceníku k tomuto katalogu.

De Luxe dovolená 
pro náročné

pouze pro dospělé

hotel pro nudisty

jen s FIRO-tour

Speciální nabídka hotelů
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Cestovní doklady
Při plánování dovolené si nezapomeňte v dostatečně dlou-
hé době před odletem zkontrolovat vaše cestovní doklady. 
Většina zemí požaduje platnost cestovního pasu min. 6 mě-
síců po návratu ze země. Při cestách do zemí EU postačuje 
platný občanský průkaz, při cestách s dětmi  nezapomeňte, 
že i ony potřebují vlastní cestovní doklad.  Aktuální pod-
mínky pro vstup do jednotlivých zemí doporučujeme 
ověřit dle konkrétní destinace (platnost pasu, vízum, 
 očkování atd.) na stránkách Ministerstva zahraničních věcí 
www.mzv.cz.

Odbavovací pokyny k zájezdu
Informace k  odletu/odjezdu zasíláme zpravidla 7 dní 
před realizací zájezdu. Standardně posíláme odbavovací 
pokyny elektronicky na vámi dodanou e-mailovou adresu 
nebo na adresu prodejce (bezplatně). Máte-li zájem vy-
zvednout si pokyny k zájezdu osobně na některé z našich 
poboček, sdělte to prosím při koupi zájezdu, tuto služ-
bu poskytujeme bezplatně. Pokud dáte přednost zaslání 
informací k odletu/odjezdu poštou, budeme vybírat pří-
platek 100 Kč/rezervační číslo (tento požadavek je nutné 
uvést do smlouvy o zájezdu).

První a poslední den zájezdu
První a poslední den leteckých zájezdů je určen k přepra-
vě a nikoli již k vlastní dovolené. V případě večerních letů 
může přeprava zasáhnout až do dalšího dne, při zpáteční 
cestě může být odlet naplánován až na pozdní večerní ho-
diny a zasáhnout do dne následujícího. Odjezd na letiště si 
naplánujte tak, abyste měli dostatečnou časovou rezervu, 
doporučujeme, abyste byli na letišti min. 2,5 hodiny před 
plánovaným odletem. 

Po příchodu na letiště 
V odletové hale na světelné tabuli ODLETY zjistíte číslo 
odbavovací přepážky podle čísla vašeho letu, které máte 
uvedeno v  odbavovacích pokynech. Po příletu do desti-
nace a příjezdu do hotelu kontaktujte recepci a předložte 
ubytovací poukaz – voucher. Zde jsou uvedeny informace 
týkající se vašeho ubytování, stravovacích a fakultativních 
služeb, slouží jako potvrzení o zajištění objednaných služeb. 
Rozdělování ubytovacích kapacit probíhá zásadně ze strany 
smluvních partnerů – ubytovatelů v místě.

Délka zájezdu 
Je vyjádřena v katalogu/ceníku/na webových stránkách po-
čtem nocí. Podle mezinárodních zvyklostí jsou klienti v den 
příjezdu ubytováni nejdříve ve 14 hodin a v den odjezdu 
musí opustit pokoje do 12 hodin (v některých ubytovacích 
zařízeních jen do 10 hodin). Odhlášením na hotelu v den 
odjezdu, mezi 10. a 12. hodinou, obvykle také končí služby 
all inclusive, konkrétní informace obdržíte na recepci hotelu. 
Žádné náhrady za nevyužité stravování nejsou poskytovány. 
Časný příjezd či pozdní odjezd neoprávňuje klienty k del-
šímu používání pokoje nebo využívání služeb all inclusive. 
Do celkové doby pobytu se v případě pozdních nočních od-
letů započítává i první noc, kdy je zákazník ubytován oproti 
běžným mezinárodním zvyklostem již po nočním/ranním 
příjezdu do hotelu (tedy nikoliv až po 14. hodině).

RADY A DOPORUČENÍ 
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VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ

Delegátské služby
Delegát cestovní kanceláře vás bude očekávat před 
letištní halou (v  případě, že součástí zájezdu jsou 
i delegátské služby). Podá vám informace o transfe-
ru na ubytování a organizaci informačních schůzek. 
Při úvodní informativní schůzce vás delegát blíže se-
známí s pobytovým místem, poskytovanými služba-
mi a také výlety, které je možné realizovat po dobu 
pobytu. Budete-li mít v průběhu vaší dovolené další 
dotazy či požadavky, můžete delegáta kontaktovat 
v průběhu návštěvních hodin, jejichž časy se dozvíte 
na informační tabuli nebo v informační knize, kde je 
také uvedeno kontaktní telefonní číslo na delegá-
ta. Zpravidla den před odletem budete informováni 
o času odjezdu z hotelu na letiště.

Transfery v destinaci
Přeprava klientů v destinaci je provozována s místní 
partnerskou cestovní kanceláří, autobusy či minibusy. 
Při přepravě je nutné brát v úvahu vzdálenost hotelu 
i to, že transfer sváží další klienty na trase do dalších 
ubytovacích kapacit. Za příplatek je možné zajistit 
individuální transfer z letiště do hotelu a zpět. O pří-
platku se informujte u svého prodejce zájezdu.

Služby
Rozsah služeb je uveden vždy u příslušné kapacity, 
některé služby mohou být z rozhodnutí hotelů z růz-
ných důvodů omezeny či zrušeny, např. v období před 
sezonou nebo po ní, kdy vzhledem ke snížené obsa-
zenosti kapacity může dojít např. k omezení nabídky 
pro volný čas a zábavu, či změnu ve formě stravování 
z bufetové stravy na servírovanou.

Internet/WiFi
Přístup na internet bývá v rámci ubytovací kapacity 
zpravidla zpoplatněn, není-li uvedeno jinak. Rychlost 
a  kvalita připojení závisí na podmínkách místního 
poskytovatele služby. Za případné výpadky připojení 
nenese cestovní kancelář odpovědnost.

Konkrétní nabídku a specifi kaci služeb najdete v tomto katalogu 
v popisu jednotlivých ubytovacích kapacit. 

BEZPLATNĚ WIFI
WiFi připojení na internet je zahrnuto v základní ceně 
ubytování

SKLUZAVKY / TOBOGÁNY
součástí ubytovací kapacity jsou vodní skluzavky, tobogány, 
vodní park pro děti i dospělé

WELLNESS
v ubytovací kapacitě máte možnost za poplatek využít 
rozmanité wellness služby – např. masáže, SPA, kosmetika, 
posilovna, sauna, speciální koupele či jacuzzi

KLIMATIZACE
klimatizace na pokoji je zahrnuta v základní ceně ubytování

ALL INCLUSIVE NA PLÁŽI
all inclusive bar na pláži

BEZLEPKOVÁ STRAVA
možnost výběru bezlepkové stravy v rámci stravování 
(Nutné nahlásit při koupi zájezdu, hotel musí být 
informován dopředu. Nutné také připomenutí na recepci 
v den příjezdu.)

POTÁPĚNÍ
možnost potápění v zajímavé lokalitě v blízkosti ubytovací 
kapacity

NA PLÁŽI
slunečníky a lehátka na pláži v ceně ubytování

PRO HANDICAPOVANÉ
ubytovací kapacita vhodná pro handicapované klienty

GOLF
pro milovníky golfu, golfová hřiště v dostupné vzdálenosti 
od hotelu

OBLÍBENÝ HOTEL
hotel, který si v minulých sezonách klienti oblíbili a kam se 
rádi vracejí

BAZÉN S MOŘSKOU VODOU
v ubytovací kapacitě máte možnost využívat zdarma bazén 
s mořskou vodou

TERMÁLNÍ BAZÉN
v ubytovací kapacitě máte možnost využívat zdarma bazén 
s termální vodou
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ŠPANĚLSKO

Costa Brava Golden Bahia de Tossa FFFFf do 13 let od 99 Kč P/AI EGH 35

Costa Brava Surf Mar FFFF do 14 let od 99 Kč P/AI ESU 35

Costa Brava Gran Garbí FFFF do 13 let od 99 Kč P/PP/AI EGC 36

Costa Brava Beverly Park FFFFf P/PP EBP 36

Costa Brava Garbí Park FFFF do 13 let od 99 Kč P/PP/AI EGA 37

Costa de Barcelona Reymar FFF do 10 let od 99 Kč P/PP ERP 38

Costa de Barcelona Riviera FFFF do 12 let od 99 Kč P/AI ERV 38

Costa de Barcelona Europa Splash FFFF do 12 let od 1 990 Kč AI Novinka ETZ 39

Costa de Barcelona Alhambra FFFF do 11 let od 99 Kč P/PP EAM 40

Costa de Barcelona Caprici Verd FFFFf P/AI ECV 40

Costa de Barcelona Caprici FFFF do 12 let od 99 Kč P/PP ECC 41

Costa de Barcelona Merce FFF do 12 let od 99 Kč P/PP EZM 42

Costa de Barcelona Golden Taurus  Aquapark Resort FFFFf do 13 let od 99 Kč P/AI ETP 42

Costa de Barcelona Oasis Park Splash FFFF do 12 let od 99 Kč P/AI EOA 43

Costa de Barcelona Les Palmeres FFFF P/PP ELP 43

Costa Dorada 4R Miramar FFFf do 12 let od 2490 Kč AI EQM 47

Costa Dorada La Hacienda FFFFf P/AI EHC 48

Costa Dorada 4R Salou Park Resort II FFF do 12 let od 2 490 Kč  AI ESB 49

Costa Dorada Best Cambrils FFFF P/AI EYT 50

Costa Dorada Best Cap Salou FFF P/AI ECS 51

Costa Dorada Best Negresco Complejo FFFF P/AI ENP 52

Costa Dorada Marinada FFF P/PP EDD 53

Costa de Almería Protur Roquetas Spa FFFFF do 7 let od 99 Kč AI EBX 58

Costa de Almería Playalinda FFFF do 12 let od 99 Kč P/AI EPI 59

Costa de Almería Zoraida Park & Garden Resort  FFFFf FIRÁČEK do 13 let od 99 Kč AI EZP 60

Costa de Almería Mediterraneo Bay Hotel & Resort  FFFFf FIRÁČEK do 13 let od 99 Kč AI EME 62

Costa de Almería Aparthotel Neptuno FFFF do 13 let od 99 Kč P/PP EEN 64

Costa de Almería Arena Center FFFF do 13 let od 99 Kč BS/S/P/PP EAC 65

Costa de Almería Apartmány Golf Center FFF do 13 let od 99 Kč do 13 let BS/P EGF 66

Costa de Almería Aparthotel Bahia Serena FFFF do 13 let od 99 Kč P/PP EHI 67

Costa de Almería Roc Golf Trinidad FFFF do 12 let od 99 Kč AI EDF 68

Costa de Almería Best Sabinal FFFF do 13 let od 99 Kč P/AI EHS 69

Costa de Almería Playadulce FFFF do 12 let od 99 Kč P/AI EDU 70

Costa de Almería AR Almerimar FFFF do 13 let od 99 Kč P/AI EZR 71

Costa de Almería Zimbali Playa FFFFf do 12 let od 99 Kč P/AI EZO 72

Costa de Almería Veraplaya Club FFFF
Hotel pro 
nudisty P/AI EVR 73

Costa de la Luz - Huelva IBEROSTAR Isla Canela FFFFf do 7 let od 99 Kč AI EIS 76

Costa de la Luz - Huelva Barcelo Isla Canela FFFFf do 7 let od 99 Kč AI EBI 77

Země/destinace Ubytovací kapacita/hodnocení De Luxe
Firáček/ 
pro dospělé/ 
pro nudisty

1. dítě za  
mimořádnou  
cenu

2. dítě za 
mimořád-
nou cenu

Typ stravy Jen s  
FIRO-tour Novinka Kód Strana

Přehled ubytovacích kapacit
Vyberte si z naší bohaté nabídky středisek a ubytovacích kapacit. Pro vaši lepší orientaci

uvádíme soupis jednotlivých ubytovacích kapacit zařazených v tomto katalogu.

Vysvětlivky: BS - bez stravy; S - snídaně; P - polopenze; PP - plná penze; AI - all inclusive; UAI - ultra all inclusive
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PORTUGALSKO

Algarve Atismar FFF do 13 let od 99 Kč AI PTI 99

Algarve Dom Jose FFF S/P/PP PDJ 100

Algarve Monica Isabel Beach Club FFF do 12 let od 99 Kč AI PMC 101

Algarve Auramar Beach Resort FFF do 13 let od 99 Kč AI PAU 102

Algarve Pestana Viking FFFF do 13 let od 99 Kč S/P PVI 104

Algarve Adriana Beach Club FFFFf do 12 let od 99 Kč AI PBQ 105

Algarve Be Live Family Palmeiras Village FFFF do 13 let od 99 Kč AI PBE 106

Algarve IBEROSTAR Lagos Algarve FFFFF De Luxe do 7 let od 99 Kč S/P/AI PIL 107

Madeira Madeira Panoramico FFFF S/P Novinka PFV 110

Madeira Enotel Lido FFFFF De Luxe AI PEL 110

Madeira Allegro Madeira FFFF
Pouze pro 

dospělé P PCV 111

Madeira Orca Praia FFFf P Novinka PWX 111

ITÁLIE

Sicílie VOI Arenella Resort  FFFF do 3 let od 99 Kč P/AI JOA 115

Sicílie VOI Baia di Tindari Resort FFFFf do 12 let od 99 Kč AI JOF 116

Sicílie Unahotels Naxos Beach FFFF P/PP/AI SXB 118

Sicílie Baia Degli Dei FFF do 6 let od 99 Kč P SDD 119

Sardinie Eden Village Li Cupulatti FFFF do 18 let od 99 Kč AI JEK 123

Sardinie Voi Colonna Village FFFF do 12 let od 99 Kč AI Novinka JZW 124

Ischia Park Hotel Terme Mediterraneo FFFF P IEF 128

Ischia Hotel Il Gattopardo Family & Sport Hotel 
Terme Beauty Farm FFFF

P JGY 129

Ischia Park Victoria FFF P JPC 130

Ischia Sorriso Resort FFFF P/PP IOZ 130

Ischia Terme President FFFF AI Novinka JZH 131

Costa de la Luz - Huelva Playacanela FFFFf do 12 let od 99 Kč P/AI EPC 78

Costa de la Luz - Huelva Playa Marina SPA FFFFf P/AI ELY 78

Costa de la Luz - Huelva Occidental Isla Cristina FFFFf do 12 let od 99 Kč AI Novinka EZY 79

Costa de la Luz - Huelva Playacartaya Aquapark and SPA FFFF do 12 let od 99 Kč P/AI EAV 79

Mallorca IBEROSTAR Playa de Palma FFFFF De Luxe AI PLM 84

Mallorca Nautic FFFF P Novinka PNU 85

Mallorca Globales Playa Santa Ponsa FFF P/AI PPI 86

Mallorca Aparthotel Es Talaial FFF do 13 let od 99 Kč AI PIA 87

Mallorca Peymar FFF
do 7 let od 2 990 Kč,  
7-13 let od 3 690 Kč AI PEY 88

Mallorca MIX Colombo  FFF do 7 let od 99 Kč P/AI POT 90

Mallorca Aparthotel Palia Sa Coma Playa FFFF do 6 let od 99 Kč AI PLI 91

Mallorca Smartline Anba Romani FFFFf AI Novinka PNB 92

Mallorca Globales Bouganvilla FFFf AI PBO 94

Mallorca Aparthotel Ferrera Blanca FFFF AI PFE 95

Země/destinace Ubytovací kapacita/hodnocení De Luxe
Firáček/ 
pro dospělé/ 
pro nudisty

1. dítě za  
mimořádnou  
cenu

2. dítě za 
mimořád-
nou cenu

Typ stravy Jen s  
FIRO-tour Novinka Kód Strana
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ČERNÁ HORA

Barská Riviéra Korali Club FFF AI Novinka 6DS 165

Ulcinjská Riviéra Velká pláž Ulcijn Club FFF P/AI Novinka 6TB 165

Barská Riviéra El Mar Club FFFf AI Novinka 6TA 166

Budvanská Riviéra Komplex Armenko - Ponta Club  FFFF P/AI Novinka 6SY 167

ŘECKO

Kréta Ikaros Beach Luxury Resort & Spa FFFFF De Luxe AI KBX 175

Kréta High Beach FFFF do 13 let od 99 Kč do 13 let AI KHI 176

Kréta Nana Golden Beach Resort FFFFF do 12 let od 99 Kč do 12 let AI KNB 178

Kréta Bali Star FFFf do 13 let od 99 Kč P KBS 179

Kréta Cactus Beach FFFF do 7 let od 99 Kč  do 7 let AI KCB 180

Kréta Creta Maris Beach Resort FFFFF De Luxe do 12 let od 99 Kč AI KCM 182

Kréta Arina Beach FFFF do 13 let od 99 Kč AI Novinka KXA 183

Kréta Studia Evita FFF do 12 let od 2 990 Kč do 12 let  
od 2 990 Kč BS KVT 184

Kréta Xidas Garden FFF do 12 let od 99 Kč AI KXI 185

Kréta Eva Bay FFFF
pouze pro 
dospělé  AI KEB 186

MALTA

Marfa Ramla Bay FFFF do 12 let od 99 Kč S/P/AI MRB 138

Qawra Seashells Resort at Suncrest  FFFF do 12 let od 99 Kč S/P/AI Novinka MSN 138

Cirkewwa Paradise Bay FFFF S/P/PP MPR 139

Mellieha Bay Seabank & Spa Resort FFFF do 12 let od 99 Kč do 6 let AI MSE 140

Qawra Dolmen Resort  FFFF do 12 let od 99 Kč S/P/AI MBU 142

Qawra Qawra Palace FFF S/P/AI MQP 142

Sliema Preluna & Spa FFFF S/P/PP/AI MLU 143

Qawra Sunflower FFF S/P MSF 143

BULHARSKO

Zlaté Písky Parkhotel Golden Beach FFFF do 14 let od 99 Kč AI BPG 147

Zlaté Písky Sirius Beach FFFF do 12 let od 2 990 Kč AI BSK 147

Zlaté Písky Berlin Golden Beach FFFF do 14 let od 99 Kč AI BER 148

Jižní pobřeží Viand FFFF do 12 let od 99 Kč AI Novinka BZX 149

Jižní pobřeží Kotva FFFf do 12 let od 99 Kč AI BKO 150

Jižní pobřeží Evrika Beach Club Hotel FFFFf AI BEB 152

Jižní pobřeží Hotelový klub Elenite bungalovy FFFf do 12 let od 2 990 Kč do 5 let AI BTC 153

Jižní pobřeží Sunrise Club Hotel FFF do 13 let  od 3 990 Kč AI BSR 153

Jižní pobřeží Riva  FFFf do 13 let od 99 Kč AI BRI 154

Jižní pobřeží Chaika Beach a SPA resort FFF do 12 let od 2 990 Kč S/P/AI BCK 154

Jižní pobřeží Sol Nessebar Mare/Bay  FFFFf do 12 let od 99 Kč AI BNM 155

Jižní pobřeží Bellevue Beach FFFF do 13 let od 99 Kč AI BVL 155

Jižní pobřeží Imperial Palace FFFFf do 5 let od 99 Kč AI Novinka BZY 156

Jižní pobřeží MPM Arsena FFFF do 13 let od 99 Kč AI BAN 157

Jižní pobřeží Festa Pomorie FFFF do 13 let od 99 Kč AI BFP 158

Jižní pobřeží Primorsko del Sol FFFF do 14 let od 99 Kč AI BPO 160

Jižní pobřeží Black Sea Tar Aparthotel FFFf do 12 let od 99 Kč AI BBK 162

Jižní pobřeží Wave Resort FFFFF do 13 let od 99 Kč UAI BWW 163

Ischia Miramare Sea Resort & Spa FFFFF De Luxe pouze pro 
dospělé S/P JMF 131

Toskánsko Andreaneri FFFf P JFI 134

Toskánsko Villa Tiziana FFF P JFJ 134

Toskánsko Grand Hotel Continental FFFF P JZC 135

Toskánsko Villaggio La Cecinella FFF BS/P Novinka JBS 135

Země/destinace Ubytovací kapacita/hodnocení De Luxe
Firáček/ 
pro dospělé/ 
pro nudisty

1. dítě za  
mimořádnou  
cenu

2. dítě za 
mimořád-
nou cenu

Typ stravy Jen s  
FIRO-tour Novinka Kód Strana
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Kréta Knossos Beach Bungalows & Suites FFFF P/AI KNO 187

Kréta Fragiskos FFF P/AI KFR 188

Kréta Princess Europa  FFF do 12 let od 99 Kč P/AI KSP 190

Kréta Mythos Palace & Spa FFFFF do 13 let od 99 Kč AI KMT 191

Kréta Mare Monte Beach  FFFF FIRÁČEK do 14 let od 99 Kč do 5 let  AI KAO 192

Kréta Apartmány a studia Evilion FFF do 12 let od 2 990 Kč do 12 let BS KEV 194

Kréta Kournas Village  FFFF AI KGA 195

Kréta Euphoria Resort FFFFF AI Novinka KHR 196

Kréta Vantaris Beach FFFF do 13 let od 99 Kč P/AI KVB 197

Kréta Vantaris Palace FFFF do 13 let od 99 Kč P/AI KVL 198

Kréta Eliros Mare FFFF do 13 let od 99 Kč P/AI KOR 199

Kréta Jo-An Beach FFFF do 13 let od 2 990 Kč P/AI KJA 199

Kréta Petra Mare FFFFf do 13 let od 99 Kč AI KRP 200

Kréta Porto Plakias  FFF P Novinka 6ZG 201

Kréta Alianthos Beach FFF P Novinka 6ZH 201

Rhodos Lindos Blu Luxury & Suites FFFFF De Luxe pouze pro 
dospělé S/P RLH 207

Rhodos Princess Andriana Resort & Spa FFFFF De Luxe do 13 let od 99 Kč AI RAD 208

Rhodos Kabanari Bay  FFF do 13 let od 3 990 Kč P/AI RKB 210

Rhodos Mitsis Faliraki Beach FFFFF do 14 let od 99 Kč AI RAE 211

Rhodos Lindos Princess  FFFFf FIRÁČEK do 14 let od 99 Kč do 14 let AI RLP 212

Rhodos Studia a apartmány Meropi FFF do 18 let od 3 990 Kč do 18 let BS REM 214

Rhodos Ilyssion FFFF AI Novinka RYJ 215

Rhodos Porto Angeli FFFFF FIRÁČEK do 14 let od 99 Kč do 14 let AI RRA 216

Rhodos Mayia Exclusive Resort & Spa FFFFF De Luxe pouze pro 
dospělé AI Novinka RYI 218

Rhodos Rodos Palladium FFFFF De Luxe do 7 let od 99 Kč P RPA 218

Rhodos Faliraki Bay FFF do 7 let od 2 990 Kč P RFY 219

Rhodos Relax  FFFf FIRÁČEK do 15 let od 99 Kč do 15 let AI RRE 220

Rhodos Sunshine Rhodos  FFFF do 13 let od 99 Kč  AI Novinka RSX 222

Rhodos Olympic Palace FFFFF P/PP Novinka ROP 223

Rhodos Lindos Mare FFFF P/PP Novinka RLE 223

Karpathos Bluu Bahari FFF do 7 let od 99 Kč AI Novinka HBC 226

Karpathos Studia N&B a B&N FFF do 15 let od 2990 Kč BS HNB 227

Karpathos Royal Beach FFFF S Novinka HRB 227

Karpathos Alimounda Mare FFFFF De Luxe do 12 let od 4 990 Kč P/PP HND 228

Karpathos Bluu Fantasy Studios FFf BS Novinka HSQ 228

Kos Ammos FFFF do 13 let od 99 Kč AI SQM 234

Kos Eurovillage Achilleas FFFF do 5 let od 99 Kč AI SBZ 235

Kos Apollon FFFF do 6 let od 99 Kč AI SAP 236

Kos Astir Odysseus Resort & Spa FFFFF De Luxe do 7 let od 99 Kč do 12 let AI SII 237

Kos Blue Lagoon Village FFFFF De Luxe do 13 let od 99 Kč AI SWZ 238

Země/destinace Ubytovací kapacita/hodnocení De Luxe
Firáček/ 
pro dospělé/ 
pro nudisty

1. dítě za  
mimořádnou  
cenu

2. dítě za 
mimořád-
nou cenu

Typ stravy Jen s  
FIRO-tour Novinka Kód Strana
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Kos Caravia Beach FFFF do 12 let od 99 Kč AI SXQ 238

Samos Studia a apartmány Marin FFF BS Novinka OZF 240

Samos Possidonio FFF P Novinka OZH 241

Samos Studia a apartmány Gregory House  FF BS Novinka OZG 241

Kalymnos Continental FFFf S NCO 244

Kalymnos Kalydna FFF S/P NKL 245

Santorini Koralli FFF do 18 let od 1 990 Kč   P GKA 250

Santorini Studia Kamarela FFF BS GOC 251

Santorini Armonia FFF do 12 let od 2 990 Kč S/P GRM 252

Santorini Apartmány a studia Costis FFF do 18 let od 3 990 Kč BS/P/PP GCI 253

Santorini Kamari Beach FFFf do 6 let od 99 Kč S GKM 254

Santorini Aqua Blue  FFFF S/P GQB 255

Santorini Studia a apartmány Reflections Sea FFFf do 3 let od 99 Kč S/P GRS 256

Santorini Atlas Boutique FFFf S/P GBA 257

Santorini Afroditi Venus Beach Hotel & Spa FFFF do 6 let od 99 Kč S/P GVB 258

Santorini RK Beach FFFF do 3 let od 99 Kč S/P GVM 259

Santorini Santo Miramare Resort FFFF S/P GSM 260

Santorini Hotel a studia Blue Sea FFF do 3 let od 2 990 Kč S/P GBS 261

Santorini Studia Mark & Joanna FFF do 18 let od 3 990 Kč BS FIRO GMJ 262

Santorini Studia Villa Limnes FFF do 18 let od 3 990 Kč BS GLV 263

Santorini Cliff Side Suites FFFF S GCD 264

Santorini Santorini Reflections Volcano FFFf
pouze pro 
dospělé S GSR 265

Naxos Irini Studios Naxos FF BS Novinka 6XM 268

Naxos Studia Keti FF BS Novinka 6XN 268

Naxos Three Lakes  FF BS Novinka 6XO 269

Korfu Almyros Beach Resort & Spa FFFFF do 12 let od 99 Kč AI Novinka CYH 274

Korfu Del Mare Beach  FFF do 6 let od 3 990 Kč BS/S/P Novinka CMZ 275

Korfu Artistico Boutique  FFF do 4 let od 2 990 Kč AI Novinka CCH 276

Korfu Corfu Ionian Village FFFF do 6 let od 99 Kč AI Novinka CVI 277

Korfu Elea Beach FFFF do 12 let od 99 Kč P/AI CEB 278

Korfu Livadi Nafsika FFF do 5 let od 99 Kč AI Novinka CER 278

Korfu Aeolos Beach Resort FFFF do 7 let od 99 Kč AI CQU 279

Korfu Potamaki Beach FFF do 6 let od 3 990 Kč S/P Novinka CVO 279

Korfu Delfinia FFFF  P CDE 280

Korfu Messonghi Beach FFFf do 11 let od 99 Kč AI Novinka CMB 281

Korfu MarBella Nido Suite Hotel & Villas  FFFFF De Luxe pouze pro 
dospělé S/P Novinka CBO 282

Korfu MarBella Corfu FFFFF De Luxe do 12 let od 99 Kč P/PP/UAI Novinka 6BI 283

Peloponés Pavlina FFFF AI Novinka 6TR 286

Peloponés Niforeika Beach FFF AI Novinka 6TP 287

Peloponés Ritsa Family FF P/PP Novinka 6TS 287

Peloponés Aris FF P/AI Novinka 6TT 288

Peloponés Flisvos FFF P 6TU 288

Kythira Mely FF BS Novinka 6AA 290

Kythira Venardos FFF S Novinka 6AB 290

Kythira Romantica Apartments  FFFf S 6AD 291

Kythira Kythera Golden Sun FFF BS Novinka 6AQ 291

Zakynthos Studia Marietta FFF do 12 let od 3 990 Kč P ZMR 296

Zakynthos Studia Pelagos FFf do 12 let od 2 990 Kč BS ZPE 297

Zakynthos Crystal Beach FFF P ZCB 298

Země/destinace Ubytovací kapacita/hodnocení De Luxe
Firáček/ 
pro dospělé/ 
pro nudisty

1. dítě za  
mimořádnou  
cenu

2. dítě za 
mimořád-
nou cenu

Typ stravy Jen s  
FIRO-tour Novinka Kód Strana
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Zakynthos Admiral Tsilivi FFFF do 12 let od 99 Kč AI ZAT 300

Zakynthos Zante Park FFFFF do 12 let od 99 Kč P/AI ZZP 301

Zakynthos California Beach FFF do 12 let od 99 Kč S/P ZCA 302

Zakynthos Atlantica Eleon Grand Resort & Spa FFFFF do 13 let od 99 Kč AI ZGR 303

Zakynthos Studia Kozanos FFf do 18 let od 2 990 Kč do 12 let BS ZKO 304

Zakynthos Montreal FFF FIRÁČEK do 12 let od 99 Kč do 12 let AI ZMO 306

Zakynthos Lesante Luxury & Spa FFFFF De Luxe P ZLE 308

Zakynthos The Bay FFFFF do 6 let od 99 Kč  P ZGB 309

Zakynthos Garden Palace FFFf AI Novinka ZGY 310

Zakynthos Gerakas Belvedere FFFF P Novinka ZGC 311

Zakynthos Naturist Panorama FFF
hotel pro 
nudisty P ZPI 311

Kefalonia Studia Milos FFF do 18 let od 3 990 Kč BS HMI 316

Kefalonia Marina Bay FFFf do 12 let od 99 Kč do 12 let P HMF 317

Kefalonia Porto Skala FFFF do 12 let od 99 Kč P/AI HPS 318

Kefalonia Studia Xi Village FFF do 14 let od 4 990 Kč S Novinka HBD 319

Kefalonia Utopia Resort and Spa  FFFFf do 13 let od 99 Kč AI Novinka HUT 320

Kefalonia V Boutique FFFF S/P HZI 321

Kefalonia Apollonion Resort & Spa  FFFFF P Novinka HAH 322

Kefalonia Sami Beach FFF S HSA 322

Kefalonia Ionian Superior & Aquapark FFFF AI Novinka HZJ 323

Kefalonia Tesoro Blu & Spa FFFFF De Luxe pouze pro 
dospělé P HAD 324

Kefalonia Apostalata Island Resort FFFFF De Luxe P Novinka HAI 324

Kefalonia Emelisse Nature Resort FFFFF S/P Novinka HVZ 325

Kefalonia Lorenzo FFF do 12 let 3 990 Kč BS HLO 325

Ithaka Hotel a apartmány Captain Giannis FFFf do 18 let od 2 990 Kč do 18 let S HCG 328

Lefkáda Studia Argo FFF BS LGT 333

Lefkáda Olive Tree  FFF P Novinka LZX 334

Lefkáda Odyssey FFF do 12 let od 2 990 Kč S LOX 335

Lefkáda Studia Akti Beach FFF do 18 let od 2 990 Kč BS LAK 336

Lefkáda Aparthotel Palmyra FFFf do 18 let od 3 990 Kč BS/S LPM 337

Lefkáda Red Tower FFFf do 12 let od 99 Kč   P LPS 338

Lefkáda Ponti Beach FFF do 12 let od 99 Kč P LZB 339

Lefkáda Porto Galini FFFF do 4 let od 99 Kč S/P LGA 340

Lefkáda Porto Lygia FFFf do 14 let  od 99 Kč S LPL 341

Parga Studia Elena  FFFf do 18 let od 3 990 Kč BS 6EA 344

Parga Parga Beach Resort Hotel  FFFF do 12 let od 99 Kč S/P/PP 6PF 345

Parga Lichnos Beach Hotel  FFFFF do 12 let od 99 Kč S/P 6LC 346

Parga Philoxenia FFF P Novinka GAC 347

Thassos Artemis FFF do 6 let od 2 990 Kč P TAH 351

Země/destinace Ubytovací kapacita/hodnocení De Luxe
Firáček/ 
pro dospělé/ 
pro nudisty

1. dítě za  
mimořádnou  
cenu

2. dítě za 
mimořád-
nou cenu

Typ stravy Jen s  
FIRO-tour Novinka Kód Strana
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TURECKO

Egejská riviéra Garden of Sun FFFF do 13 let od 99 Kč AI TFT 370

Egejská riviéra Lujo FFFFF De Luxe do 12 let od 99 Kč UAI TGJ 371

Egejská riviéra Aquasis de Luxe Resort and Spa FFFFF FIRÁČEK do 13 let od 99 Kč do 7 let  UAI THC 372

Egejská riviéra Crystal Green Bay Resort and Spa FFFFF do 12 let od 99 Kč AI Novinka TVC 374

Egejská riviéra Adrina Beach Resort FFFFF do 12 let od 99 Kč AI Novinka TZD 376

Egejská riviéra Duja Bodrum La Blanche FFFFF do 12 let od 99 Kč UAI Novinka TZA 377

Egejská riviéra Titanic Deluxe Bodrum FFFFF De Luxe do 12 let od 99 Kč UAI TUX 378

Egejská riviéra Vogue Bodrum FFFFF De Luxe do 12 let od 99 Kč UAI TFJ 379

Egejská riviéra Kefaluka Resort FFFFF De Luxe do 12 let od 99 Kč UAI TYC 380

Egejská riviéra Xanadu Island FFFFF De Luxe do 12 let od 99 Kč UAI TOX 381

Turecká riviéra Kleopatra Beach FFFf do 13 let od 3 990 Kč AI TTK 386

Turecká riviéra Kleopatra Celine FFFF do 13 let od 3 990 Kč AI TCR 387

Turecká riviéra Oba Star FFFF do 12 let od 99 KČ AI TQH 388

Turecká riviéra Kleopatra Dreams Beach FFFF do 13 let  od 99 Kč AI TGQ 390

Turecká riviéra Meryan  FFFFF do 10 let od 99 Kč  UAI TME 392

Turecká riviéra Ali Bey Club Manavgat  FFFFF FIRÁČEK do 13 let od 99 Kč AI TAB 394

Turecká riviéra Washington Resort & Spa FFFFF do 13 let od 99 Kč UAI TVB 396

Turecká riviéra Sultan of Dreams FFFFF do 13 let  od 99 Kč do 3 let  AI TTB 398

Turecká riviéra Kamelya K Club FFFFF FIRÁČEK do 12 let od 99 Kč UAI TKM 400

Turecká riviéra Kamelya Selin Hotel FFFFF FIRÁČEK do 12 let od 99 Kč UAI TSE 402

Turecká riviéra Kamelya Fulya Hotel FFFFF FIRÁČEK do 12 let od 99 Kč UAI TFU 403

Turecká riviéra Club Sidelya FFFF do 13 let od 99 Kč AI TVU 404

Turecká riviéra Melas Resort  FFFFF do 13 let od 99 KČ AI TZE 406

Turecká riviéra Melas Holiday Village FFFFF do 14 let od 99 Kč AI TZG 407

Turecká riviéra Ali Bey Resort Side FFFFF De Luxe do 7 let od 99 Kč AI TCA 408

Turecká riviéra Acanthus and Cennet Barut Collection FFFFF De Luxe do 7 let od 99 Kč UAI TKC 409

Turecká riviéra TUI Blue Barut Andiz FFFF
pouze pro 
dospělé UAI Novinka TVW 410

Turecká riviéra Arum Barut Collection FFFFF do 13 let od 99 Kč UAI Novinka TVT 411

Turecká riviéra Kirman Sidemarin Beach and Spa FFFFF UAI Novinka TYW 412

Turecká riviéra Seaden Side Valentine and Spa FFFF
pouze pro 
dospělé AI Novinka TWW 413

Turecká riviéra Royal Alhambra FFFFF De Luxe do 10 let od 99 Kč UAI TWG 414

Turecká riviéra Sherwood Dreams Resort FFFFF do 13 let od 99 Kč UAI THE 415

Turecká riviéra Sensimar Side FFFFF
pouze pro 
dospělé AI TUO 416

Turecká riviéra Limak Arcadia Golf Resort FFFFF do 15 let od 99 Kč do 7 let    UAI TLB 417

Turecká riviéra Limak Atlantis Golf Resort FFFFF do 15 let od 99 Kč do 7 let   UAI TLT 418

Turecká riviéra Titanic Deluxe Golf Belek FFFFFf De Luxe do 12 let od 99 Kč UAI TXK 419

Turecká riviéra Royal Taj Mahal FFFFF De Luxe do 10 let od 99 Kč UAI TRT 420

Turecká riviéra Club Megasaray Belek FFFFF do 13 let  od 99 Kč UAI Novinka TVZ 421

Turecká riviéra Bellis Deluxe Belek FFFFF do 12 let od 99 Kč UAI Novinka TVV 422

Turecká riviéra Güral Premier Belek FFFFF do 13 let  od 99 Kč UAI TEB 423

Thassos Alea & Suites FFFFf do 12 let od 99 Kč AI TAL 352

Thassos Princess Golden Beach FFFF do 3 let od 99 Kč AI THX 354

Thassos Rachoni Bay FFF AI TRA 356

Thassos Alexandra Golden Boutique FFFFF
pouze pro 
dospělé S/P TGB 357

Thassos Ilio Mare FFFFF do 12 let od 99 Kč P TIM 357

Skopelos Ippokampos FFF do 12 let od 2 990 Kč do 12 let   BS SIP 361

Skopelos Pine Trees FFf BS SPT 362

Skopelos Anastasia studia a apartmány FFF BS SAN 363

Země/destinace Ubytovací kapacita/hodnocení De Luxe
Firáček/ 
pro dospělé/ 
pro nudisty

1. dítě za  
mimořádnou  
cenu

2. dítě za 
mimořád-
nou cenu

Typ stravy Jen s  
FIRO-tour Novinka Kód Strana
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Turecká riviéra Calista Luxury Resort FFFFF De Luxe do 12 let od 99 Kč UAI TCY 424

Turecká riviéra Melas Lara FFFFF do 13 let od 99 Kč UAI TXU 425

Turecká riviéra Titanic Beach Lara FFFFF do 12 let od 99 Kč UAI TYU 426

Turecká riviéra Royal Holiday Palace FFFFF De Luxe do 10 let od 99 Kč UAI TUH 427

Turecká riviéra Royal Seginus FFFFF De Luxe do 10 let od 99 Kč UAI TZM 428

Turecká riviéra Delphin Palace De Luxe FFFFF De Luxe do 10 let od 99 Kč UAI TDH 429

Turecká riviéra Delphin Diva  FFFFF De Luxe do 10 let od 99 Kč UAI TDY 430

Turecká riviéra Delphin Imperial FFFFF De Luxe do 7 let od 99 Kč UAI TWZ 431

Turecká riviéra Royal Dragon FFFFF do 10 let od  99 Kč UAI TXD 432

Turecká riviéra Royal Wings FFFFF do 10 let od 99 Kč UAI TRW 433

Turecká riviéra Concorde De Luxe Resort FFFFF do 12 let od 99 Kč do 12 let  UAI TCX 434

Turecká riviéra Delphin Be Grand FFFFF De Luxe do 7 let od 99 Kč UAI TZH 435

Turecká riviéra Sherwood Exclusive Lara FFFFF do 12 let od 99 Kč UAI TSW 436

Turecká riviéra Sherwood Greenwood Resort  FFFF do 13 let od 99 Kč AI TGN 437

Turecká riviéra Limak Limra FFFFF do 15 let od 99 Kč do 7 let    UAI TLI 438

Turecká riviéra Karmir Resort FFFFF do 7 let od 99 Kč UAI Novinka TQI 439

Turecká riviéra Barut Kemer  FFFFF do 7 let od 99 Kč UAI TKR 440

Turecká riviéra Sherwood Exclusive Kemer FFFFF do 13 let od 99 Kč UAI TMW 442

Turecká riviéra Güral Premier Tekirova FFFFF De Luxe do 13 let od 99 Kč UAI TQB 444

KYPR

Severní Kypr Limak Cyprus FFFFF FIRÁČEK do 15 let od 99 Kč do 7 let  UAI KLM 450

Severní Kypr Kaya Artemis Resort  FFFFF FIRÁČEK do 12 let od 99 Kč do 3 let  UAI KYA 452

Severní Kypr Crystal Rocks  FFF FIRÁČEK do 12 let od 2 990 Kč AI KJK 454

Severní Kypr Salamis Bay Conti Resort FFFFF do 12 let od 99 Kč AI KWS 456

Severní Kypr Vuni Palace Hotel FFFF do 12 let od 99 Kč AI KVP 458

Severní Kypr Merit Cyprus Gardens Holiday Village 
FFFF

do 12 let od 99 Kč AI KCE 459

Severní Kypr Hotel L. A.  FFFf do 7 let od 2 990 Kč P KKR 460

Severní Kypr Le Chateau Lambousa FFFF do 7 let od 2 990 Kč P KEU 460

Severní Kypr Acapulco Beach Resort  FFFFF do 12 let od 99 Kč do 12 let AI KAP 462

Jižní Kypr Sunrise Beach FFFFf do 13 let od 99 Kč do 13 let P/PP KSB 466

Jižní Kypr Pernera Beach FFFF do 12 let od 99 Kč AI KPB 467

Jižní Kypr Cavo Maris Beach FFFF do 12 let od 99 Kč P/PP/AI KVM 468

Jižní Kypr Crystal Springs  FFFF do 12 let od 99 Kč P/AI KCP 468

Jižní Kypr Capo Bay FFFFf
do 12 let v deluxe 
pokoji od 99 Kč S/P/PP Novinka KCA 469

Jižní Kypr Narcissos Waterpark Resort FFF do 12 let od 99 Kč AI Novinka KHT 469

Jižní Kypr Tsokkos Gardens  FFFF do 14 let od 99 Kč P/AI Novinka KQW 470

Jižní Kypr Tsokkos Paradise Village FFFF do 14 let od 99 Kč P/AI Novinka KLW 470

Jižní Kypr Adams Beach FFFFF do 12 let od 99 Kč P/PP Novinka KAB 471

Země/destinace Ubytovací kapacita/hodnocení De Luxe
Firáček/ 
pro dospělé/ 
pro nudisty

1. dítě za  
mimořádnou  
cenu

2. dítě za 
mimořád-
nou cenu

Typ stravy Jen s  
FIRO-tour Novinka Kód Strana
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ALBÁNIE

Dračská riviéra Rinia FFF do 12 let od 99 Kč AI ARN 478

Dračská riviéra FaFa Grand Blue Resort FFFF do 6 let od 99 Kč AI AFG 480

Dračská riviéra Diamma Resort FFFF do 12 let od 99 Kč AI ADI 481

Jižní Kypr Vassos Nissi Plage FFFF do 12 let od 99 Kč P/PP Novinka KVA 472

Jižní Kypr Callisto Holiday Village FFFF do 15 let od 2 990 Kč AI Novinka KHD 472

Jižní Kypr Asterias Beach FFFFf P/AI KAS 473

Jižní Kypr Golden Bay Beach FFFFF do 13 let od 99 Kč P/PP/AI KGD 473

TUNISKO

Tunisko - Sousse Marhaba Salem & Royal Salem Hotel 
Resort FFFF

do 6 let od 99 Kč AI TAD 486

Tunisko - Hammamet Dar Khayam  FFF do 12 let od 99 Kč AI TDK 486

Tunisko - Hammamet Samira Club FFFf do 12 let od 99 Kč AI TSC 487

Tunisko - Djerba Zephir Hotel & Spa FFFF do 12 let od 99 Kč AI TIZ 491

Tunisko - Djerba Zita Beach Resort FFFF do 12 let od 99 Kč AI TZB 492

Tunisko - Djerba COOEE Hari Club Beach Resort FFFF do 12 let od 99 Kč UAI TGB 493

Tunisko - Djerba Palm Azur FFFF do 7 let od 99 Kč AI TYA 494

Tunisko - Djerba Eden Star FFFF do 6 let od 99 Kč AI TVE 494

Tunisko - Djerba Vincci Helios FFFF do 12 let od 99 Kč AI TVH 495

Tunisko - Djerba Check In Djerba Bakour Beach FFFF AI Novinka TBB 496

Tunisko - Djerba Iberostar Mehari Djerba FFFF do 7 let od 99 Kč AI TMM 497

Tunisko - Djerba Royal Garden Palace FFFFF do 7 let od 99 Kč AI TIK 497

EGYPT

Hurghada Ali Baba Palace FFFF do 14 let  od 99 Kč do 7 let   AI EIB 502

Hurghada Stella Di Mare Beach Resort & Spa -  
Makadi Bay FFFFF

do 14 let  od 99 Kč do 7 let   AI EDM 503

Hurghada Seagull FFFF do 14 let od 1 990 Kč do 6 let    AI ESG 504

Hurghada Desert Rose Resort FFFFF do 13 let od 1 990 Kč AI EDR 505

Hurghada Arabella Azur Resort FFFF do 14 let od 1 990 Kč do 6 let  AI EAA 506

Hurghada Jungle Aqua Park FFFF do 14 let od 1 990 Kč do 7 let   AI EJP 507

Hurghada Coral Beach Resort FFFF do 14 let od 1 990 Kč do 7 let   AI ECB 508

Hurghada Golden Beach Resort FFFF do 14 let od 1 990 Kč do 14 let AI Novinka EZW 509

Hurghada Albatros Palace Resort FFFFF do 14 let od 1 990 Kč AI EBS 510

Hurghada Pickalbatros White Beach  FFFFF De Luxe do 14 let od 1 990 Kč AI EDS 511

Hurghada Albatros Citadel Sahl Hasheesh  FFFFF De Luxe do 14 let od 1 990 Kč do 7 let AI ECZ 512

Marsa Alam Club Calimera Akassia Swiss Resort FFFFF do 14 let od 1 990 Kč do 6 let AI EKS 513

Marsa Alam Albatros Sea World FFFFF De Luxe do 14 let  od 99 Kč do 7 let AI ERW 514

Marsa Alam The Three Corners Equinox Beach Resort 
FFFF

do 14 let  od 99 Kč do 14 let AI EQX 516

Marsa Alam Three Corners Fayrouz Plaza Beach Resort 
FFFFf

do 14 let od 1 990 Kč do 14 let AI Novinka EFP 517

Marsa Alam Pensee Royal Garden FFFF do 14 let od 1 990 Kč do 7 let AI EPO 518

Sharm El Sheikh Royal Albatros Moderna FFFFF De Luxe do 14 let od 1 990 Kč do 14 let AI EBC 519

Sharm El Sheikh Reef Oasis Blue Bay Resort FFFFF do 14 let od 1 990 Kč AI ERJ 519

JORDÁNSKO

Aqaba Hyatt Regency Aqaba Ayla FFFFF P JRA 523

Aqaba Intercontinental Aqaba Beach Resorts 
FFFFF

P/PP Novinka JQA 523

Aqaba Grand Swiss Tala Bay FFFFF AI JGS 524

Aqaba Marina Plaza FFFF AI JMT 525

Aqaba Mövenpick Tala Bay  FFFFF P/PP Novinka JMO 525

Země/destinace Ubytovací kapacita/hodnocení De Luxe
Firáček/ 
pro dospělé/ 
pro nudisty

1. dítě za  
mimořádnou  
cenu

2. dítě za 
mimořád-
nou cenu

Typ stravy Jen s  
FIRO-tour Novinka Kód Strana



Sedm Kanárských 
ostrovů

Kapverdy
ostrovy Sal a Boa Vista

Skvělá španělská kuchyně
Kvalitní hotely i aparthotely

Výborný tip pro rodiny s dětmi
Celoroční příznivé klima

Kvalitní hotely za rozumné ceny
Celoroční příznivé klima

Dlouhé písčité pláže
Dovolená pro všechny věkové kategorie

Rezervace ve všech pobočkách nebo 
u autorizovaných prodejců FIRO-tour, telefonicky: 210 000 210 a na

www.firotour.cz

Přímé lety z Prahy po celý rok

PESTRÁ NABÍDKA POBYTŮ 



Španělsko – Costa Brava, Costa de Barcel� a
Španělsko patří každoročně mezi nejoblíbenější cíle 
dovolené. Je to země zaslíbená turistice, která má 
svým návštěvníkům opravdu co nabídnout. Dlouhé 
písčité pláže, ale i malé zátoky mezi skalami, palmové 

promenády a uchvacující krajina ve vnitrozemí. Přijatelné cenové 
relace vám dávají záruku kvalitní dovolené. Skvělá gastronomie 
patří mezi nejlepší na celém světě. 

Ochutnejte v místních restauracích plody moře, výborná masa na grilu, pijte 
místní víno, jezte místní speciality. Letoviska, která najdete v katalogu, patří 
k nejkvalitnějším a také nejnavštěvovanějším v této oblasti.

Costa Brava, Costa de Barcelona
Patří do oblasti Katalánska. Katalánsko je ob-

last, která se rozkládá od francouzských hranic až 
po histori ckou Tarragonu. Pobřeží Katalánska je asi 
600 km dlouhé. Jedná se o jednu z hospodářsky nej-
vyspělejších oblastí Španělska. Mimořádné příjmy 
plynou samozřejmě z  turistického ruchu. Dokonale 
propracovaná struktura jednotlivých středisek, velké 
množství restaurací, kavárniček, vybavené a upravo-
vané pláže, nepřeberné možnosti vodních sportů či 
vybavenost hotelů a  pro rodiny s  dětmi řada aqua-
parků a kolotočů, spolu s opravdovou pohostinností 
místního obyvatelstva jsou jistě dobrým základem 
vaší spokojenosti.

Tossa de Mar
Kouzelné letovisko rozkládající se podél malebné-

ho zálivu v oblasti Costa Brava je přímo ideální pro ty, 
kteří chtějí prožít romantickou dovolenou. Původ Tossy 
se datuje do doby římské. Doporučujeme procházku 
úzkými uličkami kolem typických kamenných domů ve 
staré části města nebo podél monumentálních hradeb. 
Odměnou vám bude jedinečný výhled na celé město, 
hlavní pláž i desítky menších zálivů. Hlavní a největší 
pláž v Tosse je pokryta hrubším pískem, vstup do moře 
je stupňovitý. Na své si samozřejmě přijdou i milovníci 
příjemného večerního posezení v  originálních kavár-
nách či restauracích. Tossa de Mar je klidnější letovisko 
s nepříliš bohatým nočním životem.

INFORMACE časový posun: 0 hod. • měna: euro • úřední jazyk: katalánština a španělština
• doba letu: cca 2 hod.

FIRO NÁZOR pro všechny věkové kategorie • příjemné klima – široká nabídka výletů a sportů 
• nabídka zájezdů s leteckou, autokarovou i vlastní dopravou • skvělá gastronomie za přijatelné ceny

� � 
COSTA BRAVA/
COSTA DE BARCELONA

Gerona

BARCELONA

Tossa 
de MarMalgret de Mar/Santa Susanna

Pineda de Mar/
Calella

Lloret de Mar/Blanes
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delegát 
FIRO-tour

Lloret de Mar
Dovolená hlavně pro mladé. Jedno z nejelegantněj-

ších letovisek španělského pobřeží, velice živé a oblíbe-
né středisko s  okouzlující pláží se zlatým pískem, na 
které můžete přes den za romantického šumění prů-
zračného moře spřádat plány večerních dobro družství. 
Hlavní pláž je lemovaná širokou palmovou promená-
dou, mírně zvlněná okolní krajina vytváří v některých 
místech malebné zátoky se skalami a zbytky středově-
kého opevnění. V Lloret de Mar se každý večer nabízí 
posezení a  zábava v  desítkách zábavních podniků, 
barů, diskoték, kavárniček i  taveren otevřených do 
pozdních nočních hodin. Procházka půvabnými úz-
kými uličkami v  centru města s  nepřeberným množ-
stvím elegantních obchůdků a restaurací patří k velice 
příjemným zážitkům dovolené v Lloretu. Jedno z nej-
oblíbenějších a  nejkvalitnějších španělských letovisek 
nabízí samozřejmě i celou řadu možností sportovního 
vyžití – tenis, minigolf, surfování a vodní sporty, squash 
či bowling. Pro rodiny s dětmi doporučujeme návštěvu 
vodního parku Water World.

Blanes
Blanes je nejjižnějším místem na Costa Bravě 

a  rozprostírá se kolem nádherného, asi čtyřkilome-

trového písčitého zálivu. Uprostřed města se v  moři 
nachází skalnatý útes Sa-Palomera, který dělí městské 
pláže na dva úseky. Podél moře vede široká promenáda 
lemovaná hotely a apartmány. Blanes má velmi zacho-
valé historické centrum, skvělou polohu na úpatí hrad-
ní hory a patří k nejkrásnějším střediskům na pobřeží. 
Milovníci přírody jistě ocení dvě botanické zahrady 
s tropickými rostlinami. Večer se můžete pobavit v ně-
kterém z místních barů, restaurací či diskoték.

Malgrat de Mar – Santa Susanna

Středisko je situováno severně od Barcelony na 
úpatí pohoří Montenegre a  spolu se sousedícím 

moderním střediskem Santa Susanna patří k  popu-
lárním odpočinkovým letoviskům na pobřeží Costa de 
Barcelona. Malgrat de Mar a St. Susanna, Pineda de 
Mar vám nabízí více než 5 km dlouhou členitou pláž, 
kterou lemuje hlavní promenáda nabízející celou 
řadu obchůdků, nepřeberné množství barů, restaura-
cí a diskoték všech druhů, které uspokojí každý vkus. 
Městečko i okolí skýtá rovněž četné možnosti prochá-
zek. V okolí se nacházejí historické stavby z 11. století 
i pěkná příroda. Za návštěvu rozhodně stojí i stará část 
města Malgrat. Klima je zde mírné, typicky středo-
mořské. Výborné spojení je s Barcelonou i s  okolními 

 středisky. 
 Přímo v Malgratu je atrakce vhodná pro rodiny s dět-
mi – Marineland s kouzelnou show zvířat.

Pineda de Mar
Klidnější prázdninové středisko s čistou písečnou 

pláží, obklopené středomořskou vegetací. Hotely se 
nacházejí podél nově postavené pobřežní promená-
dy. Podél pobřeží vede také pobřežní železniční trať, 
která spojuje nejdůležitější turistická letoviska a za-
jišťuje výborné spojení do Bar-
celony. Centrum městečka 
je tvořeno obchody, 
restauracemi a  kavár-
nami.

Lehátka a slunečníky 
jsou ve Španělsku 
na plážích vždy za 
poplatek. Pláže jsou 
veřejné, nepatří hotelu.
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 středisky. 
 Přímo v Malgratu je atrakce vhodná pro rodiny s dět-

poplatek. Pláže jsou poplatek. Pláže jsou poplatek. Pláže jsou 

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy do Gerony na 7/14 nocí

MOŽNOST AUTOKAROVÉ DOPRAVY (pro autokarovou 
dopravu platí slevový systém katalogu Léto 2020 
autokarem a vlastní dopravou)

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Gerona–Praha 
vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 
a palivového příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět • příslušný 

počet nocí ve vybraném hotelu • stravování dle výběru • služby 
delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Ceny zájezdů nezahrnují: povinný příplatek splatný v místě 
v zahraniční měně – turistická taxa v Katalánsku – hotel 2*/3* –  
0,50 EUR / osoba / den – hotel 4* – 1 EUR / osoba / den. Platí se 
maximálně 7 nocí (klienti, kteří stráví v Katalánsku více než 7 nocí, 
platí pouze 7 nocí). Děti do 16 let (15,99 let) turistickou taxu neplatí.  

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění

All inclusive: V popisech služeb all inclusive jednotlivých hotelů 
uvádíme rozsah programu platného v době uzavření smlouvy 
s hotelem. Drobné změny služeb all inclusive, otevírací doby 
jednotlivých barů/restaurací, jsou plně v kompetenci hotelu. Hotely 
si vyhrazují právo na provedení případných dodatečných úprav i 
během sezóny.
Případný výskyt mořských řas v moři a na plážích je přírodní 
jev, neovlivnitelný cestovní kanceláří nebo hotely. Pohybu řas je 
nechán volný průběh, mohou se pouze shrnout stranou pláže. Řasy 
se nesmí likvidovat, přirozeným způsobem se opět vrací do moře.

Aktuální termíny a ceny na www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ 

z letiště Barcelona  (obousměrný transfer, cena za auto pro 1–3 osoby)
Pineda de Mar, Santa Susanna, Tossa de Mar – 5 990 Kč / Malgrat de Mar, Blanes,  Lloret de Mar – 4 990 Kč, 

uvedené ceny jsou příplatkem k základní ceně zájezdu.



Španělsko – Costa Brava, Costa de Barcel� a
Španělsko patří každoročně mezi nejoblíbenější cíle 
dovolené. Je to země zaslíbená turistice, která má 
svým návštěvníkům opravdu co nabídnout. Dlouhé 
písčité pláže, ale i malé zátoky mezi skalami, palmové 

promenády a uchvacující krajina ve vnitrozemí. Přijatelné cenové 
relace vám dávají záruku kvalitní dovolené. Skvělá gastronomie 
patří mezi nejlepší na celém světě. 

Ochutnejte v místních restauracích plody moře, výborná masa na grilu, pijte 
místní víno, jezte místní speciality. Letoviska, která najdete v katalogu, patří 
k nejkvalitnějším a také nejnavštěvovanějším v této oblasti.

Costa Brava, Costa de Barcelona
Patří do oblasti Katalánska. Katalánsko je ob-

last, která se rozkládá od francouzských hranic až 
po histori ckou Tarragonu. Pobřeží Katalánska je asi 
600 km dlouhé. Jedná se o jednu z hospodářsky nej-
vyspělejších oblastí Španělska. Mimořádné příjmy 
plynou samozřejmě z  turistického ruchu. Dokonale 
propracovaná struktura jednotlivých středisek, velké 
množství restaurací, kavárniček, vybavené a upravo-
vané pláže, nepřeberné možnosti vodních sportů či 
vybavenost hotelů a  pro rodiny s  dětmi řada aqua-
parků a kolotočů, spolu s opravdovou pohostinností 
místního obyvatelstva jsou jistě dobrým základem 
vaší spokojenosti.

Tossa de Mar
Kouzelné letovisko rozkládající se podél malebné-

ho zálivu v oblasti Costa Brava je přímo ideální pro ty, 
kteří chtějí prožít romantickou dovolenou. Původ Tossy 
se datuje do doby římské. Doporučujeme procházku 
úzkými uličkami kolem typických kamenných domů ve 
staré části města nebo podél monumentálních hradeb. 
Odměnou vám bude jedinečný výhled na celé město, 
hlavní pláž i desítky menších zálivů. Hlavní a největší 
pláž v Tosse je pokryta hrubším pískem, vstup do moře 
je stupňovitý. Na své si samozřejmě přijdou i milovníci 
příjemného večerního posezení v  originálních kavár-
nách či restauracích. Tossa de Mar je klidnější letovisko 
s nepříliš bohatým nočním životem.

INFORMACE časový posun: 0 hod. • měna: euro • úřední jazyk: katalánština a španělština
• doba letu: cca 2 hod.

FIRO NÁZOR pro všechny věkové kategorie • příjemné klima – široká nabídka výletů a sportů 
• nabídka zájezdů s leteckou, autokarovou i vlastní dopravou • skvělá gastronomie za přijatelné ceny

� � 
COSTA BRAVA/
COSTA DE BARCELONA

Gerona

BARCELONA

Tossa 
de MarMalgret de Mar/Santa Susanna

Pineda de Mar/
Calella

Lloret de Mar/Blanes

32

delegát 
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Lloret de Mar
Dovolená hlavně pro mladé. Jedno z nejelegantněj-

ších letovisek španělského pobřeží, velice živé a oblíbe-
né středisko s  okouzlující pláží se zlatým pískem, na 
které můžete přes den za romantického šumění prů-
zračného moře spřádat plány večerních dobro družství. 
Hlavní pláž je lemovaná širokou palmovou promená-
dou, mírně zvlněná okolní krajina vytváří v některých 
místech malebné zátoky se skalami a zbytky středově-
kého opevnění. V Lloret de Mar se každý večer nabízí 
posezení a  zábava v  desítkách zábavních podniků, 
barů, diskoték, kavárniček i  taveren otevřených do 
pozdních nočních hodin. Procházka půvabnými úz-
kými uličkami v  centru města s  nepřeberným množ-
stvím elegantních obchůdků a restaurací patří k velice 
příjemným zážitkům dovolené v Lloretu. Jedno z nej-
oblíbenějších a  nejkvalitnějších španělských letovisek 
nabízí samozřejmě i celou řadu možností sportovního 
vyžití – tenis, minigolf, surfování a vodní sporty, squash 
či bowling. Pro rodiny s dětmi doporučujeme návštěvu 
vodního parku Water World.

Blanes
Blanes je nejjižnějším místem na Costa Bravě 

a  rozprostírá se kolem nádherného, asi čtyřkilome-

trového písčitého zálivu. Uprostřed města se v  moři 
nachází skalnatý útes Sa-Palomera, který dělí městské 
pláže na dva úseky. Podél moře vede široká promenáda 
lemovaná hotely a apartmány. Blanes má velmi zacho-
valé historické centrum, skvělou polohu na úpatí hrad-
ní hory a patří k nejkrásnějším střediskům na pobřeží. 
Milovníci přírody jistě ocení dvě botanické zahrady 
s tropickými rostlinami. Večer se můžete pobavit v ně-
kterém z místních barů, restaurací či diskoték.

Malgrat de Mar – Santa Susanna

Středisko je situováno severně od Barcelony na 
úpatí pohoří Montenegre a  spolu se sousedícím 

moderním střediskem Santa Susanna patří k  popu-
lárním odpočinkovým letoviskům na pobřeží Costa de 
Barcelona. Malgrat de Mar a St. Susanna, Pineda de 
Mar vám nabízí více než 5 km dlouhou členitou pláž, 
kterou lemuje hlavní promenáda nabízející celou 
řadu obchůdků, nepřeberné množství barů, restaura-
cí a diskoték všech druhů, které uspokojí každý vkus. 
Městečko i okolí skýtá rovněž četné možnosti prochá-
zek. V okolí se nacházejí historické stavby z 11. století 
i pěkná příroda. Za návštěvu rozhodně stojí i stará část 
města Malgrat. Klima je zde mírné, typicky středo-
mořské. Výborné spojení je s Barcelonou i s  okolními 

 středisky. 
 Přímo v Malgratu je atrakce vhodná pro rodiny s dět-
mi – Marineland s kouzelnou show zvířat.

Pineda de Mar
Klidnější prázdninové středisko s čistou písečnou 

pláží, obklopené středomořskou vegetací. Hotely se 
nacházejí podél nově postavené pobřežní promená-
dy. Podél pobřeží vede také pobřežní železniční trať, 
která spojuje nejdůležitější turistická letoviska a za-
jišťuje výborné spojení do Bar-
celony. Centrum městečka 
je tvořeno obchody, 
restauracemi a  kavár-
nami.

Lehátka a slunečníky 
jsou ve Španělsku 
na plážích vždy za 
poplatek. Pláže jsou 
veřejné, nepatří hotelu.
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 středisky. 
 Přímo v Malgratu je atrakce vhodná pro rodiny s dět-

poplatek. Pláže jsou poplatek. Pláže jsou poplatek. Pláže jsou 

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy do Gerony na 7/14 nocí

MOŽNOST AUTOKAROVÉ DOPRAVY (pro autokarovou 
dopravu platí slevový systém katalogu Léto 2020 
autokarem a vlastní dopravou)

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Gerona–Praha 
vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 
a palivového příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět • příslušný 

počet nocí ve vybraném hotelu • stravování dle výběru • služby 
delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Ceny zájezdů nezahrnují: povinný příplatek splatný v místě 
v zahraniční měně – turistická taxa v Katalánsku – hotel 2*/3* –  
0,50 EUR / osoba / den – hotel 4* – 1 EUR / osoba / den. Platí se 
maximálně 7 nocí (klienti, kteří stráví v Katalánsku více než 7 nocí, 
platí pouze 7 nocí). Děti do 16 let (15,99 let) turistickou taxu neplatí.  

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění

All inclusive: V popisech služeb all inclusive jednotlivých hotelů 
uvádíme rozsah programu platného v době uzavření smlouvy 
s hotelem. Drobné změny služeb all inclusive, otevírací doby 
jednotlivých barů/restaurací, jsou plně v kompetenci hotelu. Hotely 
si vyhrazují právo na provedení případných dodatečných úprav i 
během sezóny.
Případný výskyt mořských řas v moři a na plážích je přírodní 
jev, neovlivnitelný cestovní kanceláří nebo hotely. Pohybu řas je 
nechán volný průběh, mohou se pouze shrnout stranou pláže. Řasy 
se nesmí likvidovat, přirozeným způsobem se opět vrací do moře.

Aktuální termíny a ceny na www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ 

z letiště Barcelona  (obousměrný transfer, cena za auto pro 1–3 osoby)
Pineda de Mar, Santa Susanna, Tossa de Mar – 5 990 Kč / Malgrat de Mar, Blanes,  Lloret de Mar – 4 990 Kč, 

uvedené ceny jsou příplatkem k základní ceně zájezdu.
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Večerní Barcelona s fontánami
Cesta do Barcelony podél pobřeží Costa Maresme 

s výkladem o historii a současném životě Španělska, 
Katalánska a Barcelony. Zastávka u Gaudího katedrá-
ly Sagrada Familia  – prohlídka. Panoramatická cesta 
městem  – Ensanche, Avenida Gracia  – La Pedrera, 
Casa Batlló, Casa Amatller (nejvýznamnější moderni-
stické památky města), Camp Nou – stadion FC Bar-
celona – fakultativní prohlídka. Panoramatická cesta 
městem – památník Kryštofa Kolumba, Las Ramblas, 
vrch Montjuic  – krátká zastávka (panorama města, 
přístav), Plaza Cataluňa  – individuální volno k pro-
hlídce Gotické čtvrti (Barrio Gótico – katedrála Santa 
Eulalia, náměstí s paláci, kostel Santa María del Pilar, 
Plaza Real, Las Ramblas), městské tržnice „Mercado de 
San José“, možnost návštěvy jedinečného moderního 
mořského akvária. Návštěva jedinečného nočního 
představení hudby, světel a vody pod širým nebem – 
„Barcelonské fontány“, nádherný pohled na noční 
Barcelonu.

Gerona
Výlet do skutečně pohádkového 

města GERONA, s nejlépe dochovanou 
židovskou čtvrtí v Evropě „El Call“. Jen 
stěží odoláte atmosféře středověkých 
uliček, které se sbíhají u řeky Onyar, 
jejíž břehy lemují bloky pastelově 
zbarvených domů odrážejících se na říční hladině. 
Během Vaší návštěvy se dozvíte spoustu legend, kte-
rými se Gerona pyšní, objevíte tajemství, která ukrývá 
basilika Svatého Felixe, uvidíte jedny z nejdochovalej-
ších arabských lázní ve Španělsku a zhlédnete světový 
architektonický unikát, katedrálu Panny Marie.

Montserrat
Celodenní výlet s návštěvou kláštera Mont-

serrat. V bazilice svaté Panny Marie spatříme Černou
madonu – Pannu Marii Montserratskou, patronku
Katalánska. Můžeme navštívit muzeum a obdivovat
obrazy od Picassa, El Greca nebo Caravagia. Milovníci
hor mají možnost vyjet lanovkou do výše 1 000 m
a tam si vychutnat překrásný výhled.

Port Aventura v Salou
Tento zábavní park se nachází u  letoviska Salou 

v části pobřeží zvané Zlatavé pobřeží – Costa Dorada. 
Každá z  tematicky uspořádaných částí parku nabízí 
velké množství atrakcí.

Water World v Lloretu
Vodní park s  řadou atrakcí pro děti i  pro 

 dospělé.

Marineland
Aquapark a zoologická zahrada nacházející se 

mezi Malgrat de Mar a Pallafolls, asi 10 km od Lloret 
de Mar a 15 km od Calelly. V Marinelandu zhlédneme 
představení cvičených delfínů, lachtanů, papoušků 
a dravců. Je možné si prohlédnout opice, různé druhy 
ptáků, tučňáky i zvířata pocházející z Katalánska.

Flamenco show 
Gran Casino

Španělský večer prožitý v rytmu ¦ amenka a chuti san-
grie s  vystoupením José Leona – nejrychleji dupající 
tanečník ¦ amenka na světě.

Do�  Jet Boats
Hezká projížďka výletní lodí, z jejíž paluby 

 poznáte jednotlivá letoviska a  krásy pobřeží Costa 
Bravy.

VÝLETY

CENY VÝLETŮ dospělý              dítě 2–10 let

Večerní Barcelona 
s fontánami 38,00 EUR          27,00 EUR
Gerona 26,00 EUR          15,00 EUR
Montserrat 38,00 EUR          27,00 EUR
Plavba lodí po pobřeží 
do Tossa de Mar  cena dle nást. místa
Andorra 55,00 EUR          45,00 EUR
Water World – vstupenky 35,00 EUR          20,00 EUR
Marineland – vstupenky 30,00 EUR          20,00 EUR

Ceny výletů jsou orientační a liší se dle letoviska. Výlety 
si můžete zakoupit přímo na pobytovém místě u našeho 
delegáta s platbou v místní měně. Aktuální nabídka bude 
uvedena také v informacích, které před odletem obdržíte 
od naší CK.
Na místě vám v případě zájmu naši delegáti rádi zajistí také 
pronájem auta.

zbarvených domů odrážejících se na říční hladině. 
Během Vaší návštěvy se dozvíte spoustu legend, kte- Flamenco show 



COSTA BRAVA / TOSSA DE MAR

Stravování: polopenze, za příplatek 
all inclusive 

All inclusive: plná penze formou 
bufetu, nápoje k jídlu (voda, nealko, 
pivo, víno, sangrie), během dne lehké 
občerstvení 10.00-18.00 hod., zmrz-
lina pro děti, neomezená konzumace 
místních alkoholických (Gin, Vodka, 
Whisky, Vermut, Brandy) a nealkoho-
lických nápojů dle nápojového lístku 
AI 10.00-24.00hod.   

Poloha: hotel postavený roku 2003 
se nachází na pobřeží Costa Brava,  
800 m od pláže a 300 m od historické-
ho centra města Tossa de Mar, 38 km 
od Gerony.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, vý-
tah, směnárna, 4 bary, 2 restaurace 
s mezinárodní kuchyní, úschovna za-
vazadel, posilovna, wellness centrum, 
herna, karaoke, kulečník, konferenční 
místnosti, 3 venkovní bazény, lehátka 
a slunečníky u bazénu, minigolf, stolní 
tenis, multifunkční hřiště (basketbal, 
volejbal, fotbal).

Internet: WiFi zdarma v celém hotelu.

Ubytování: standardní pokoje s kli-
matizací (v provozu 1.6.-30.9.2020), 
nabízí: vybavenou koupelnu/WC, 
vysoušeč vlasů, telefon, trezor (za 
poplatek), miniledničku, zařízení na 
přípravu kávy a čaje, SAT/TV, balkon 
nebo terasu. 

Služby za poplatek: trezor, SPA cen-
trum, kulečník, internetový koutek, 
parkoviště, výhled na bazén.

Pro děti: dětská postýlka (zdarma, na 
vyžádání), miniklub, dětské hřiště, dět-
ské menu.

Povinné příplatky: pobytová taxa  
v místě - 1 EUR/osoba/den, platí osoba 
starší 16 let a max. 7 nocí pobytu.

www.firo.cz/EGH286

Pěkný a moderní hotel v krásném letovisku Tossa de Mar nabízí kvalitní služby. 
Vhodný pro všechny věkové skupiny.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx
na vyžádání: XXxx / XXXx / XXXX
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje)  

Hotel Golden Bahia de Tossa 

COSTA BRAVA / LLORET DE MAR

Stravování: polopenze, za příplatek 
all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, občerstvení během dne (ovoce, 
pizza, snack, hamburger, zmrzlina 
apod.), neomezená konzumace alko-
holických a nealkoholických nápojů 
místní výroby 10.00-23.30 hod., ani-
mační programy.

Poloha: 50 m od pláže s hrubším pís-
kem, na tichém místě, 800 m od cen-
tra a 150 m od pěkné pláže Platja de 
Fenals.

Vybavení: zčásti zrenovovaný hotel 
nabízí vstupní halu s recepcí, výtah, kli-
matizovanou restauraci, bary, TV míst-
nost, parkoviště, garáž, zahradu, dět-
ské hřiště, bazén pro děti a dospělé, 
jacuzzi, tenis, stolní tenis, biliár, hernu, 
prádelnu, konferenční místnost, ani-
mace několikrát týdně.

Internet: WiFi zdarma. Vysokorych-
lostní internet za poplatek. 

Ubytování: klimatizované pokoje  
s koupelnou/WC, telefonem, trezo-
rem, SAT/TV, balkonem. Pokoje stan-
dard jsou zrenovované a mají rozlohu 
cca 18 m2, pokoje economy nejsou 
renovované a mají rozlohu cca 14 m2. 

Služby za poplatek: trezor, internet, 
WiFi, biliár, stolní tenis, tenis, parková-
ní u hotelu.

Pro děti: dětský bazén, dětské hřiště, 
dětská postýlka (zdarma, na vyžádání).

Povinné příplatky: pobytová taxa  
v místě - 1 EUR/osoba/den, platí osoba 
starší 16 let a max. 7 nocí pobytu.

www.firo.cz/ESU286

Kvalitní hotel v klidnější části letoviska - do centra se dostanete příjemnou procházkou. 
Skvělá kuchyně, vhodný pro všechny věkové skupiny.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx / XXxx
na vyžádání: XXXx
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje)  

Hotel Surf Mar 

pláž Tossa de Mar

letovisko Lloret de Mar
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Večerní Barcelona s fontánami
Cesta do Barcelony podél pobřeží Costa Maresme 

s výkladem o historii a současném životě Španělska, 
Katalánska a Barcelony. Zastávka u Gaudího katedrá-
ly Sagrada Familia  – prohlídka. Panoramatická cesta 
městem  – Ensanche, Avenida Gracia  – La Pedrera, 
Casa Batlló, Casa Amatller (nejvýznamnější moderni-
stické památky města), Camp Nou – stadion FC Bar-
celona – fakultativní prohlídka. Panoramatická cesta 
městem – památník Kryštofa Kolumba, Las Ramblas, 
vrch Montjuic  – krátká zastávka (panorama města, 
přístav), Plaza Cataluňa  – individuální volno k pro-
hlídce Gotické čtvrti (Barrio Gótico – katedrála Santa 
Eulalia, náměstí s paláci, kostel Santa María del Pilar, 
Plaza Real, Las Ramblas), městské tržnice „Mercado de 
San José“, možnost návštěvy jedinečného moderního 
mořského akvária. Návštěva jedinečného nočního 
představení hudby, světel a vody pod širým nebem – 
„Barcelonské fontány“, nádherný pohled na noční 
Barcelonu.

Gerona
Výlet do skutečně pohádkového 

města GERONA, s nejlépe dochovanou 
židovskou čtvrtí v Evropě „El Call“. Jen 
stěží odoláte atmosféře středověkých 
uliček, které se sbíhají u řeky Onyar, 
jejíž břehy lemují bloky pastelově 
zbarvených domů odrážejících se na říční hladině. 
Během Vaší návštěvy se dozvíte spoustu legend, kte-
rými se Gerona pyšní, objevíte tajemství, která ukrývá 
basilika Svatého Felixe, uvidíte jedny z nejdochovalej-
ších arabských lázní ve Španělsku a zhlédnete světový 
architektonický unikát, katedrálu Panny Marie.

Montserrat
Celodenní výlet s návštěvou kláštera Mont-

serrat. V bazilice svaté Panny Marie spatříme Černou
madonu – Pannu Marii Montserratskou, patronku
Katalánska. Můžeme navštívit muzeum a obdivovat
obrazy od Picassa, El Greca nebo Caravagia. Milovníci
hor mají možnost vyjet lanovkou do výše 1 000 m
a tam si vychutnat překrásný výhled.

Port Aventura v Salou
Tento zábavní park se nachází u  letoviska Salou 

v části pobřeží zvané Zlatavé pobřeží – Costa Dorada. 
Každá z  tematicky uspořádaných částí parku nabízí 
velké množství atrakcí.

Water World v Lloretu
Vodní park s  řadou atrakcí pro děti i  pro 

 dospělé.

Marineland
Aquapark a zoologická zahrada nacházející se 

mezi Malgrat de Mar a Pallafolls, asi 10 km od Lloret 
de Mar a 15 km od Calelly. V Marinelandu zhlédneme 
představení cvičených delfínů, lachtanů, papoušků 
a dravců. Je možné si prohlédnout opice, různé druhy 
ptáků, tučňáky i zvířata pocházející z Katalánska.

Flamenco show 
Gran Casino

Španělský večer prožitý v rytmu ¦ amenka a chuti san-
grie s  vystoupením José Leona – nejrychleji dupající 
tanečník ¦ amenka na světě.

Do�  Jet Boats
Hezká projížďka výletní lodí, z jejíž paluby 

 poznáte jednotlivá letoviska a  krásy pobřeží Costa 
Bravy.

VÝLETY

CENY VÝLETŮ dospělý              dítě 2–10 let

Večerní Barcelona 
s fontánami 38,00 EUR          27,00 EUR
Gerona 26,00 EUR          15,00 EUR
Montserrat 38,00 EUR          27,00 EUR
Plavba lodí po pobřeží 
do Tossa de Mar  cena dle nást. místa
Andorra 55,00 EUR          45,00 EUR
Water World – vstupenky 35,00 EUR          20,00 EUR
Marineland – vstupenky 30,00 EUR          20,00 EUR

Ceny výletů jsou orientační a liší se dle letoviska. Výlety 
si můžete zakoupit přímo na pobytovém místě u našeho 
delegáta s platbou v místní měně. Aktuální nabídka bude 
uvedena také v informacích, které před odletem obdržíte 
od naší CK.
Na místě vám v případě zájmu naši delegáti rádi zajistí také 
pronájem auta.

zbarvených domů odrážejících se na říční hladině. 
Během Vaší návštěvy se dozvíte spoustu legend, kte- Flamenco show 

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA

all inclusive 

1. dítě do 14 let
 od 99 Kč

PRAHA
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ŠPANĚLSKO › COSTA BRAVA

klimatizace 
zdarma

bezlepková 
strava

bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma

bezlepková 
strava

bezplatně 
WiFi



COSTA BRAVA / LLORET DE MAR

Stravování: polopenze, za příplatek 
plná penze, all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu – nápoje k jídlu (voda, nealko, 
pivo, domácí víno), místní alkoholické 
nápoje a nealkoholické nápoje v ba-
rech 11.00-23.00 hod., lehké občer-
stvení během dne (11.00-12.30 hod.  
a 15.30-18.30 hod.), zmrzlina pro 
děti, animační programy v hotelu. All 
inclusive nezahrnuje kávu espresso, 
minerální a balenou vodu, čerstvé džu-
sy. All inclusive začíná v den příjezdu 
ve 12.00 hod. a končí v den odjezdu 
ve 12.00 hod. All inclusive je možné 
čerpat jen ve svém hotelu, nelze čerpat  
v sousedních sesterských hotelech  
či v aquaparku.  

Poloha: cca 300 m od pláže, v rezi-
denční části letoviska. V okolí nalezne-
te obchůdky, restaurace a bary. 

Vybavení: hotel s více budovami stej-
né kategorie, vstupní hala, recepce, 
výtahy, restaurace, bary, 2 venkovní 
bazény, lehátka a slunečníky u bazé-

nu, 1 vnitřní bazén, parkoviště, denní 
a večerní animační programy. Nově 
vybudovaný aquapark (tobogány  
a skluzavky) v sousedním 4* hotelu 
Gran Garbí Mar, vstup zdarma. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: v některé z hotelových 
budov, standard pokoje s klimatiza-
cí, koupelnou/WC, vysoušečem vla-
sů, telefonem, SAT/TV, trezorem (za 
poplatek) a miniledničkou (zdarma)  
a balkonem. 

Služby za poplatek: trezor, mini-
lednička (cca 19 EUR/týden), WiFi na 
pokoji. 

Pro děti: miniklub a aquapark v sou-
sedním 4* hotelu Gran Garbí Mar, 
dětská postýlka (zdarma, na vyžádání). 

Povinné příplatky: pobytová taxa  
v místě - 1 EUR/osoba/den, platí osoba 
starší 16 let a max. 7 nocí pobytu.

www.firo.cz/EGC286

Pěkný hotel v centru letoviska s aquaparkem v sousedním hotelu. Vhodný pro rodiny 
s dětmi i klienty, kteří si chtějí užít rušnější dovolenou.

Možnosti obsazení:  
XX / XXx / XXX / XXXx / XXxx
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje) 

Hotel Gran Garbí 

COSTA BRAVA / BLANES

Stravování: polopenze, za příplatek 
plná penze

Poloha: moderní hotel Beverly Park je 
situován v klidnější části Blanes, od cen-
tra je vzdálen asi 1 km. V okolí najdete 
obchody se suvenýry, restaurace a bary.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, re-
staurace, bar, 2 výtahy, úschovna zava-
zadel, konferenční sál pro cca 200 osob, 
lékařská služba, směnárna, internetový 
koutek, klidná zahrada, bazén s tera-
sou, lehátka a slunečníky u bazénu, dět-
ský koutek, dětský bazén, menší fitness, 
miniklub v hlavní sezóně. 

Internet: WiFi zdarma v celém hotelu, 
internetový koutek (za poplatek).

Ubytování: standardní pokoje s kli-
matizací, koupelnou/WC, vysoušečem 

vlasů, telefonem, SAT/TV, trezorem (za 
poplatek), WiFi připojením, balkonem. 
Za příplatek pokoje superior. 

Služby za poplatek: trezor, biliár,  
internet, parkoviště.

Pro děti: dětský bazén, dětský koutek 
a miniklub v červenci a srpnu, dětská 
postýlka (zdarma, na vyžádání), dětské 
menu.

Povinné příplatky: pobytová taxa  
v místě - 1 EUR/osoba/den, platí osoba 
starší 16 let a max. 7 nocí pobytu.

www.firo.cz/EBP286

Velmi kvalitní a klidný hotel v překrásném letovisku Blanes. Doporučujeme 
pro klidnou dovolenou.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx
rodinné pokoje: až XXXX
(dítě do 2 let se započítává  
do obsazenosti pokoje)  

Hotel Beverly Park 

Lloret de Mar

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA

PRAHA
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COSTA BRAVA / LLORET DE MAR

Stravování: polopenze, za příplatek 
plná penze, all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu – nápoje k jídlu (voda, nealko, 
pivo, domácí víno), místní alkoholické 
nápoje a nealkoholické nápoje v ba-
rech 11.00-23.00 hod., lehké občer-
stvení během dne (11.00-12.30 hod.  
a 15.30-18.30 hod.), zmrzlina pro 
děti, animační programy v hotelu. All 
inclusive nezahrnuje kávu espresso, 
minerální a balenou vodu, čerstvé 
džusy. All inclusive je možné čer-
pat jen ve svém hotelu, nelze čerpat  
v sousedních sesterských hotelech  
či v aquaparku.  

Poloha: hotel přímo v centru letovis-
ka, cca 200 m od písčité pláže. V okolí 
je řada obchodů, barů a restaurací.    

Vybavení: vstupní hala s recepcí, re-
staurace, bar, výtahy, úschovna zava-
zadel, TV místnost, bazén s terasou, 
lehátky a slunečníky, krytý bazén, 
konferenční sál, animační programy.  
Možnost využívat menší aquapark 
(vstup zdarma) v sousedním 4* hotelu 
Gran Garbí Mar. 

Internet: WiFi zdarma v celém hotelu. 

Ubytování: pokoje vybavené klimati-
zací, koupelnou/WC, telefonem, SAT/
TV, trezorem (za poplatek), balkonem. 

Služby za poplatek: trezor. 

Pro děti: miniklub a vodní skluzavky  
v sousedním 4* hotelu Gran Garbí 
Mar, dětská postýlka (zdarma, na vy-
žádání). 

Povinné příplatky: pobytová taxa  
v místě - 1 EUR/osoba/den, platí osoba 
starší 16 let a max. 7 nocí pobytu.

www.firo.cz/EGA286

Hotel v centru Lloretu, v blízkosti hotelu je řada diskoték, barů a zábavy, aquapark 
v sousedním sesterském hotelu.

Možnosti obsazení:  
XX / XXX / XXx / XXXx / XXxx
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje) 

Hotel Garbí Park 

Lloret de Mar

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
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COSTA DE BARCELONA /  
MALGRAT DE MAR

Stravování: polopenze, za příplatek 
plná penze

Poloha: 100 m od pláže s hrubým pís-
kem, od pláže je hotel oddělen pouze 
promenádou a místní pobřežní tratí, 
asi 10 min. pěšky od centra střediska. 
V okolí restaurace, bary, diskotéky.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 
klimatizované společenské prostory, 
restaurace, bar, úschovna zavazadel, 
TV místnost, výtah, bazén s terasou, 
slunečníky a lehátky, herna s PC auto-

maty, animační programy. Bezbariéro-
vý přístup do všech veřejných prostor  
a k bazénu + čtyři bezbariérové po-
koje.

Internet: WiFi ve společných prosto-
rách zdarma, na pokoji za poplatek.

Ubytování: 220 standardních zre-
novovaných 2lůžkových pokojů  
s možností 1–2 přistýlek, klimatizace, 
koupelna/WC, telefon, SAT/kabel. TV, 
balkon. V případě využití přistýlek je  
v pokoji omezený prostor.

Služby za poplatek: trezor, biliár.

Pro děti: dětský bazén (oddělená 
část), dětská postýlka (zdarma, na vy-
žádání), dětské židličky.

Povinné příplatky: pobytová taxa  
v místě - 0,50 EUR/osoba/den, platí 
osoba starší 16 let a max. 7 nocí po-
bytu.

www.firo.cz/ERP286

Příjemný a oblíbený hotel střední kategorie vhodný pro rodinnou dovolenou.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx
na vyžádání: XXxx / XXXx / XXXX
(dítě do 2 let se započítává do obsaze-
nosti pokoje)  

Hotel Reymar 

COSTA DE BARCELONA /  
SANTA SUSANNA

Stravování: polopenze, za příplatek all 
inclusive  

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu vč. nápojů k hlavním jídlům (ne-
alko, voda, pivo, víno), nealkoholické  
a místní alkoholické nápoje během dne. 

Poloha: zrenovovaný hotel s velmi dob-
rou polohou ve 2. linii na pobřežní pro-
menádě Santa Susanny, cca 100 m od 
písčité pláže, od pláže je oddělen pou-

ze promenádou a místní tratí, sousedí  
s hotelem Alhambra. V okolí je spousta 
zábavy, obchůdků, barů, kaváren a re-
staurací.  

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 
výtahy, restaurace, bar, úschovna za-
vazadel, TV místnost, bazén, bazén 
pro děti, terasy na opalování, lehátka  
u bazénu, biliár, živá hudba, animační 
programy.  

Internet: WiFi zdarma.  

Ubytování: premium a rodinné pokoje 
s klimatizací, koupelnou/WC, telefo-
nem, SAT/TV, trezorem, balkonem nebo 
terasou.  

Služby za poplatek: trezor, WiFi  
(cca 5 EUR/hod.), biliár.  

Pro děti: dětský bazén, dětská postýlka 
(zdarma). 

Povinné příplatky: pobytová taxa  
v místě - 1 EUR/osoba/den, platí osoba 
starší 16 let a max. 7 nocí pobytu.

www.firo.cz/ERV286

Zrenovovaný 4* hotel s dobrou polohou na hlavní promenádě je vhodný pro všechny 
věkové kategorie. Nově nabízí služby all inclusive.

Možnosti obsazení:  
premium: XX / XXX / XXx
rodinný pokoj: XXxx / XXXx / XXXX
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje)   

Hotel Riviera 

Pláž Malgrat de Mar

1. dítě do 10 let
 od 99 Kč

PRAHA

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
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COSTA DE BARCELONA /  
MALGRAT DE MAR

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou bufe-
tu, u snídaně káva, čaj, džus, dále nápo-
je k jídlu - víno, pivo, nealko, občerstvení 
během dne - zmrzlina, hamburgery, 
hranolky, sendviče, neomezená konzu-
mace alkoholických a nealkoholických 
nápojů místní výroby 10.00-23.30 hod., 
animační programy pro děti a dospělé. 

Poloha: hotel se nachází cca 100 m od 
pláže s hrubším pískem, od pláže oddě-
len místní promenádou a pobřežní tratí 
(podchod cca 80 m od hotelu). Do cen-
tra letoviska cca 10 minut pěšky. V okolí 
hotelu bary, restaurace, obchody, místní 
menší zábavní park s trampolínami a na-
fukovacími hrady. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 340 
klimatizovaných pokojů, výtah, bufeto-
vá restaurace, kavárna, bar, bazén pro 
dospělé, bazén pro děti s tobogánem 
a splashem, lehátka a slunečníky na ho-
telové terase zdarma, solárium, biliár za 
poplatek, fitness, prádelna, parkoviště 
za poplatek. 

Internet: WiFi za poplatek v lobby. 

Ubytování: klimatizované pokoje  
s koupelnou, vysoušečem vlasů, TV/SAT, 
telefon, minibar za poplatek, trezor za 
poplatek, balkon, většina pokojů s boč-
ním výhledem na moře.

Služby za poplatek: WiFi, minibar,  
trezor, biliár, parkoviště. 

Pro děti: dětský bazén, dětská postýlka 
na vyžádání zdarma, miniklub v cizím 
jazyce. 

Povinné příplatky: pobytová taxa  
v místě - 1 EUR/osoba/den, platí osoba 
starší 16 let a max. 7 nocí pobytu.

www.firo.cz/ETZ286

Zrenovovaný hotel společnosti ECO s kvalitními službami potěší i náročnější klientelu. 
Doporučujeme rodinám s dětmi, ale i párům.

Možnosti obsazení: 
pokoje standard: XX / XXx / XXX / XXxx
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje)

Hotel Europa Splash 
PRAHA

novinka v nabídce

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 1 990 Kč
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COSTA DE BARCELONA /  
SANTA SUSANNA

Stravování: polopenze, za příplatek 
plná penze

Poloha: 100 m od písčité pláže, hotel  
s dobrou polohou ve 2. linii na pobřežní 
promenádě Santa Susanny. Od pláže je 
oddělen pouze promenádou a místní 
pobřežní tratí. V okolí je řada obchodů, 
bary, restaurace, diskotéky.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, kli-
matizace, úschovna zavazadel, TV 
místnost, dětský koutek, bazén, dětský 
bazén, sauna, herna, fitness, diskotéka.

Internet: WiFi připojení v hotelu (za 
poplatek cca 5 EUR/den, 10 EUR/3 dny, 
20 EUR/týden), při konzumaci na baru je  
1 hod. zdarma.

Ubytování: 235 útulných pokojů s kli-
matizací, koupelnou/WC, telefonem, 
trezorem, SAT/TV a balkonem. Většina 
pokojů byla v roce 2011 zrenovována. 
Pokoje premium jsou zrenovované, mají 
WiFi a ledničku na pokoji zdarma, osuš-
ky k bazénu zdarma. 

Služby za poplatek: trezor, WiFi, sau-
na, stolní tenis, biliár.

Pro děti: dětský koutek, dětský bazén, 
dětská postýlka (cca 10 EUR/den).

Povinné příplatky: pobytová taxa  
v místě - 1 EUR/osoba/den, platí osoba 
starší 16 let a max. 7 nocí pobytu.

www.firo.cz/EAM286

Kvalitní hotel s výbornou polohou a dobrou stravou je vhodný pro všechny věkové kategorie.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx / XXxx
na vyžádání:  XXXx / XXXX / XXxxx, (dítě do 
2 let se započítává do obsazenosti 
pokoje) 

Hotel Alhambra 

COSTA DE BARCELONA /  
SANTA SUSANNA

Stravování: polopenze, za příplatek 
all inclusive 

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu vč. nápojů k jídlu (nealko, voda, 
pivo, víno), alkoholické i nealkoholic-
ké nápoje místní výroby 10.30-23.00 
hod., snacky a lehké občerstvení bě-
hem dne, káva, čaj, zmrzlina, animační 
programy. Náramek all inclusive (kauce 
10 EUR, po odevzdání do 11.00 hod. 
bude kauce vrácena, v případě pozděj-
šího odevzdání, hotel kauci nevrací!). 

Poloha: hotel v klidné části, na okraji 
letoviska. Od pláže je oddělen místní 
promenádou a pobřežní tratí – vstup 
podchodem. Do centra letoviska asi 
6 min. chůze. Letiště v Geroně cca  
50 km. 

Vybavení: velmi kvalitní, moderní ho-
tel, prostorná vstupní hala s recepcí, 
výtahy, restaurace se show cooking, 
bar, bar u bazénu, velká terasa s lehát-

ky a slunečníky, bazén, vnitřní bazén, 
fitness, místnost na zavazadla, ani-
mační programy pro děti i pro dospělé. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: celkem 266 pokojů nabízí 
klimatizaci, koupelnu/WC, vysoušeč 
vlasů, telefon, SAT/TV, minibar, trezor 
(za poplatek), balkon. 

Služby za poplatek: trezor, lékař, 
stolní tenis. 

Pro děti: dětský bazén, postýlka,  
hřiště, miniklub. 

Povinné příplatky: pobytová taxa  
v místě - 1 EUR/osoba/den, platí osoba 
starší 16 let a max. 7 nocí pobytu.

www.firo.cz/ECV286

Hotel lze doporučit i náročným klientům, kteří vyhledávají kvalitní zázemí, služby na 
úrovni a klidnější komplexy.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX / XXxx 
(dítě do 2 let se započítává do obsazenosti pokoje)

Hotel Caprici Verd 

1. dítě do 11 let
 od 99 Kč

PRAHA

all inclusive 

PRAHA
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COSTA DE BARCELONA /  
SANTA SUSANNA

Stravování: polopenze, za příplatek 
plná penze

Poloha: výborná poloha přímo u pláže 
s hrubým pískem v klidnější části leto-
viska, na konci plážové promenády. Do 
centra letoviska s obchůdky a restaura-
cemi asi 10 min. chůze, vstup na pro-
menádu podchodem pod pobřežní tratí.

Vybavení: v květnu 2019 hotel do-
končil rekonstrukci (recepce, salon, 
bar, restaurace, SPA, fitness, terasa  
a v předchozím roce 2 patra pokojů). 
Nabízí klimatizovanou halu s recepcí, 
výtahy, restauraci, bar, bar u bazénu, 
úschovnu zavazadel, bazén s terasou, 
lehátka a slunečníky u bazénu, tělo-
cvična, stolní tenis, kulečník, animační 
programy.

Internet: WiFi ve veřejných prostorách 
zdarma; vysokorychlostní připojení  
v celém hotelu, vč. pokojů (za popla-
tek - cca 1 den/3 EUR, 4 dny/10 EUR, 
týden/15 EUR), internetový koutek (za 
poplatek).

Ubytování: moderně zařízené 2lůž-
kové pokoje s možností až 2 přistýlek 
(formou druhé manželské postele), 
koupelna/WC, klimatizace, telefon, SAT/
TV, trezor (za poplatek), minilednička, 
balkon. Pokoje „privilege“na vyžádání 
(za příplatek), jsou zrenovované a nabízí 

výhled na moře, WiFi na pokoji zdar-
ma, varná konvice, osušky k bazénu + 
1x výměna zdarma, 1x vstup do sauny 
zdarma. 

Služby za poplatek: trezor, premium 
pokoje, výhled na moře/bazén, SPA  
(5 EUR/2 hodiny). 

Pro děti: dětská postýlka (zdarma), dět-
ský bazén, prolézačky pro nejmenší.

Povinné příplatky: pobytová taxa  
v místě - 1 EUR/osoba/den, platí osoba 
starší 16 let a max. 7 nocí pobytu.

www.firo.cz/ECC286

Hotel po rekonstrukci v  květnu 2019. Skvělá poloha přímo na pláži, klidnější prostředí, 
pro všechny věkové kategorie.

Možnosti obsazení:  
XX / XXX / XXx / XXxx / XXXx
na vyžádání: XXXX
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje) 

Hotel Caprici 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
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COSTA DE BARCELONA /  
PINEDA DE MAR

Stravování: polopenze, za příplatek 
plná penze

Poloha: hotel s polohou přímo v srd-
ci Pineda de Mar, cca 600 m od pláže  
s hrubším pískem, v okolí naleznete re-
staurace, bary, kavárny i nákupní mož-
nosti. Skvělá poloha hotelu pro podni-
kání výletů do blízkého i vzdálenějšího 
okolí. Barcelona je vzdálena cca 57 km, 
Gerona cca 52 km. V Pinedě se každý 
pátek pořádají místní trhy.

Vybavení: recepce, vstupní hala, bu-

fetová restaurace, à la carte restaurace 
„La Taverna“, bar, bar u bazénu, terasa 
na opalování s lehátky a s výhledem do 
okolí, bazén; garáž (dále od hotelu zdar-
ma, přímo u hotelu za poplatek), prá-
delna (za poplatek), herna (biliár, stolní 
tenis), večerní show v hlavní sezóně. Na 
pláži zdarma animační programy: kajak, 
kola, surf. 

Internet: WiFi zóna za poplatek (cca  
1 EUR/den).

Ubytování: standardní pokoje jsou 
vybaveny klimatizací, koupelnou/WC, 
vysoušečem vlasů, SAT/TV, trezorem (za 
poplatek), balkonem. Jednolůžkové po-
koje nemají balkon.

Služby za poplatek: WiFi, garáž přímo 
u hotelu (cca 10 EUR/den/auto), prádel-
na, trezor na pokoji (cca 20 EUR/týden).

Pro děti: dětská postýlka (zdarma). Mi-
niklub (4-11 let - červenec a srpen). 

Povinné příplatky: pobytová taxa  
v místě - 0,50 EUR/osoba/den, platí oso-
ba starší 16 let a max. 7 nocí pobytu.

www.firo.cz/EZM286

Menší rodinný hotel v historické části Pinedy, milý personál, chutné pokrmy, výhodná cena.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje) 

Hotel Merce 

COSTA DE BARCELONA /  
PINEDA DE MAR

Stravování: polopenze, za příplatek all 
inclusive

All inclusive: plná penze formou bufe-
tu vč. nápojů k jídlu (nealko, voda, pivo, 
víno), alkoholické i nealkoholické nápoje 
místní výroby 10.00-23.00 hod., lehké 
občerstvení během dne, káva, čaj, zmrz-
lina, animační programy.

Poloha: 50 m od písčité pláže s hrubým 
pískem, hotel v klidné části letoviska, do 
centra se dostanete procházkou asi za 
15 min. Od pláže je hotel oddělen místní 
pobřežní železniční tratí (podchod).

Vybavení: velký hotelový komplex  
s kvalitními službami, prostorná vstupní 
hala s recepcí, panoramatické výtahy, 
2× restaurace, 5× bar, bar u bazénu, 
TV místnost, herna s hracími automaty, 
směnárna, obchůdek se suvenýry, lékař-
ská služba, parkoviště, půjčovna aut, 
bazény, sluneční terasy s lehátky a slu-
nečníky u bazénu zdarma, stolní tenis, 
minigolf, kulečník, šipky, multifunkční 

hřiště, tenisové kurty, zahrada, diskoté-
ka, karaoke. Hotel pořádá denní i noční 
animační programy pro děti i pro dospě-
lé. Nově 2019 akvapark v hotelu - pro 
klienty hotelu vstup zdarma. 

Internet: WiFi ve společných prostorách 
zdarma (heslo na recepci), internetový 
koutek za poplatek. 

Ubytování: 482 moderních prostor-
ných pokojů s centrální klimatizací, plně 
vybavená koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
telefon, SAT/TV, trezor (za poplatek), 
balkon. Většina pokojů s výhledem na 
moře. 

Služby za poplatek: trezor, internet, 
prádelna, žehlička, tenisové kurty, stolní 
tenis, minigolf, kulečník, pronájem kol.

Pro děti: dětská postýlka (zdarma, na 
vyžádání), miniklub, dětský koutek, dět-
ské menu, skluzavky a tobogány. 

Povinné příplatky: pobytová taxa  
v místě - 1 EUR/osoba/den, platí osoba 
starší 16 let a max. 7 nocí pobytu.

www.firo.cz/ETP286

Kvalitní hotel s dobrou polohou a službami all inclusive, vhodný pro rodinnou dovolenou, 
pro všechny věkové kategorie. Nově skluzavky a tobogány - malý akvapark přímo v hotelu 
(2019).

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX
rodinný: XXxx-XXXXX
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje) 

Hotel Golden Taurus  Aquapark Resort 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
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klimatizace 
zdarma



COSTA DE BARCELONA / CALELLA

Stravování: polopenze, za příplatek 
all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu v hlavní restauraci - nápoje k jídlu 
(voda, víno, nealko, pivo), alkoholické 
a nealkoholické nápoje místní výro-
by v barech 10.00-22.00 hod., lehké 
občerstvení během dne, zmrzlina, od-
polední čaj a káva se zákusky 16.30-
17.30 hod., sportovní a animační 
programy. Káva cappuccino a espresso 
není zahrnuta v ceně all inclusive.

Poloha: písčitá pláž je vzdálena cca 
450 m, hotel je situován na kraji leto-
viska Calella, v klidném prostředí. Do 
centra letoviska cca 500 m. Letiště je 
vzdáleno cca 50 km.

Vybavení: hotel střední velikosti, 
prostorná hala s recepcí, restaurace, 
vnitřní bar, bar u bazénu, výtah, TV 
místnost, místnost na zavazadla, ba-
zén, bazén pro děti, dětské skluzavky, 
venkovní a vnitřní jacuzzi, sauna, malé 
fitness, animační programy pro dospě-
lé i děti.

Internet: WiFi připojení v hale (30 mi-
nut/den zdarma).

Ubytování: 209 klimatizovaných po-
kojů, koupelna/WC, telefon, SAT/TV, 
trezor, balkon. 

Služby za poplatek: trezor na po-
koji, výhled na bazén, internet, WiFi 
déle než 30 minut/den, cappuccino  
a espresso.

Pro děti: dětská postýlka, dětský ba-
zén, dětské skluzavky - malý aqua-
park, miniklub, animační programy.

Povinné příplatky: pobytová taxa  
v místě - 1 EUR/osoba/den, platí osoba 
starší 16 let a max. 7 nocí pobytu.

www.firo.cz/EOA286

Nově zrenovovaný hotel ocení především klienti vyhledávající služby all inclusive, 
kvalitní zázemí hotelu, vhodné pro všechny věkové kategorie, nově bazén splash 
s tobogány pro děti.

Možnosti obsazení:  
standard: XX / XXX / XXx / XXxx / XXXx / XXXX
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje)

Hotel Oasis Park Splash 

COSTA DE BARCELONA / CALELLA

Stravování: polopenze, za příplatek 
plná penze 

Poloha: hotel se nachází jen 100 m od 
široké písčité pláže, ve 2. linii od pláže, 
na pláž se dostanete podchodem pod 
místní tratí, 100 m do centra letoviska 
s obchůdky, bary a restauracemi.

Vybavení: menší rodinný hotel - recep-
ce, restaurace, výtahy, místnost na uscho-
vání zavazadel, TV místnost, internet, bar, 
zahrada, menší venkovní bazén, jacuzzi 
na střeše, sluneční terasa na střeše, SPA, 
vnitřní bazén, venkovní parkoviště u ho-
telu, animační programy, večerní vystou-
pení a hudba, konferenční místnost pro 
25 osob, Café Club večerní bar. 

Internet: WiFi zdarma na recepci 

Ubytování: prostorné a příjemně zaříze-
né pokoje s klimatizací, telefonem, SAT/

TV, koupelnou/WC, vysoušečem vlasů, 
minibarem a trezorem (za poplatek), 
balkonem. Část pokojů s výhledem na 
bazén nebo ve vyšších patrech na moře.

Služby za poplatek: parkoviště, sau-
na, internet na mince, lázeňské služby: 
masáže, kosmetické procedury, vnitřní 
bazén, jacuzzi, fitness.

Pro děti: dětská postýlka (zdarma, na 
vyžádání), dětský bazén, v hlavní sezoně 
dětský klub.

Povinné příplatky: pobytová taxa  
v místě - 1 EUR/osoba/den, platí osoba 
starší 16 let a max. 7 nocí pobytu.

www.firo.cz/ELP286

Hotel s dobrou polohou nedaleko pláže, příjemný personál, kvalitní kuchyně.

Možnosti obsazení:  
XX / XXX / XXx / XXxx / XXXx

Hotel Les Palmeres 

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA

PRAHA
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Španělsko – Costa Dorada
Costa Dorada neboli Zlaté pobřeží je oblast 
Katalánska jižně od Barcelony.

Je vyhledávaným místem odpočinku zejména pro 
své široké písčité pláže a příjemné počasí. Správním 
centrem oblasti je historická Tarragona s řadou 
antických a středověkých památek.

Calafell
malé historické městečko cca 60 km vzdálené od 

letiště v Barceloně. Je to románské město se středově-
kým hradem, jehož historie sahá až 2 500 let zpátky. 
Aktuálně je to menší letovisko s  restauracemi i bary, 
najdeme zde část La Platja s obchody, nákupním cent-
rem, rybářskou čtvrť a přístav a jachetní klub. Má 5 km 
dlouhou krásnou písčitou pláž oceněnou Modrou vlaj-
kou EU za čistotu, sportovní i vodní aktivity na pláži.
Transfer z letiště: cca 60 km.

Salou
je přímořské letovisko s  překrásnými písečnými 

plážemi, ležící cca 100 km jižně od Barcelony. Pláže 

a mořská voda v této oblasti patří k nejčistším z  celého 
pobřeží Costa Dorada. Na historické centrum města na-
vazuje moderní výstavba desítek hotelů a apartmánů. 
K nejzajímavějším turistickým atrakcím patří  světelná 
fontána v Salou. Salou je místní dopravou spojeno se 
sousedními Cambrils a La Pinedou, i s cca 10 km vzdá-
lenou Tarragonou. Rozsáhlé písčité pláže patří mezi 
nejhezčí v celém Španělsku a táhnou se v délce 7 km. 
Široké, upravované pásy zlatého písku s ideálními pod-
mínkami pro koupání a pozvolným vstupem do moře 
jsou vhodné i pro rodiny s dětmi.  Vystihuje to i příznač-
ný název pro letovisko Salou – „Pláž Evropy”. Nádherná, 
široká, palmami lemovaná promenáda dělí hlavní pláž 
od samotného města, které láká v kteroukoliv denní či 

INFORMACE časový posun: 0 hod. • měna: euro • úřední jazyk: katalánština a španělština
• doba letu: cca 2 hod.

FIRO NÁZOR široká nabídka výletů • nejznámější zábavní park Španělska • krásné písčité pláže 
• kvalitní hotely s all inclusive • přímořské promenády, bohatý noční život

� 
BARCELONA
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La Pineda

SalouCambrils
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noční dobu elegantními obchody či vůní místních ku-
linářských specialit.  Můžete relaxovat při příjemném 
posezení v  nejrůznějších kavárnách, barech či disko-
tékách, které slouží turistům dlouho do noci, resp. 
časného rána. Pěkné počasí je zde vzhledem k jižnější 
poloze střediska od začátku května do konce října! Mi-
lovníkům aktivního odpočinku doporučujeme celou 
řadu výletů či nejrůznějších atrakcí.
Transfer z letiště: cca 95 km.

La Pineda
je samostatnou částí Salou. S centrem města, které 

je vzdáleno cca 5 km, je spojena pravidelnou městskou 
dopravou. La Pineda je vyhledávána pro své příjemné 
písčité pláže. Pozvolný sestup mořského dna umož-
ňuje bezpečné koupání i  nejmenším dětem. Letovis-
ko je klidnější než nedaleké rušné Salou, a  proto je 
vyhledáváno zejména těmi, kteří touží po příjemném 
odpočinku s  trochou zábavy, večerními procházkami, 
posezením v  typických barech či hospůdkách. K  nej-
větším atrakcím La Pinedy patří rozsáhlý aquapark 
s  řadou vodních atrakcí, populární plážová diskotéka 
i  nedaleký zábavní park Port Aventura, který je dostup-
ný místní dopravou.
Transfer z letiště: cca 90 km.

Cambrils
je rybářská obec, která plynule navazuje na  vedlejší 

Salou. Cambrils je proslulá gastronomická oblast, kte-
rá je dokonalým rájem pro labužníky. Cambrils je celo-
ročně hojně navštěvovaným střediskem a turisté zde 
mají možnost využít nepřeberného množství nejrůz-
nějších aktivit.
Transfer z letiště: cca 100 km.

 Lehátka a  slunečníky 
jsou ve Španělsku 
na plážích vždy za 
poplatek. Pláže jsou 
veřejné, nepatří ho-
telu.
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Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy do Barcelony na 7/14 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Barcelona–
Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 
a palivového příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět 
• příslušný počet nocí ve vybraném hotelu • stravování dle 
výběru • služby delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle 
zákona č.159/99 Sb.

Ceny zájezdů nezahrnují: povinný příplatek splatný v místě 
v zahraniční měně – turistická taxa v Katalánsku – hotel 2*/3* – 
0,50 EUR / osoba / den – hotel 4* – 1 EUR / osoba / den. Platí se 
maximálně 7 nocí (klienti, kteří stráví v Katalánsku více než 7 nocí, 
platí pouze 7 nocí). Děti do 16 let (15,99 let) turistickou taxu neplatí.  

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění

All inclusive: V popisech služeb all inclusive jednotlivých hotelů 

uvádíme rozsah programu platného v době uzavření smlouvy 
s hotelem. Drobné změny služeb all inclusive, otevírací doby 
jednotlivých barů/restaurací, jsou plně v kompetenci hotelu. 
Hotely si vyhrazují právo na provedení případných dodatečných 
úprav i během sezóny.
Případný výskyt mořských řas v moři a na plážích je přírodní 
jev, neovlivnitelný cestovní kanceláří nebo hotely. Pohybu řas je 
nechán volný průběh, mohou se pouze shrnout stranou pláže. Řasy 
se nesmí likvidovat, přirozeným způsobem se opět vrací do moře.

Aktuální termíny a ceny na www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ 

z letiště Barcelona (obousměrný transfer, cena za auto pro 1–3 osoby)
Calafell – 6 990 Kč / Cambrills, Salou, La Pineda – 11 990 Kč, uvedené ceny jsou příplatkem k základní ceně zájezdu.



Španělsko – Costa Dorada
Costa Dorada neboli Zlaté pobřeží je oblast 
Katalánska jižně od Barcelony.

Je vyhledávaným místem odpočinku zejména pro 
své široké písčité pláže a příjemné počasí. Správním 
centrem oblasti je historická Tarragona s řadou 
antických a středověkých památek.

Calafell
malé historické městečko cca 60 km vzdálené od 

letiště v Barceloně. Je to románské město se středově-
kým hradem, jehož historie sahá až 2 500 let zpátky. 
Aktuálně je to menší letovisko s  restauracemi i bary, 
najdeme zde část La Platja s obchody, nákupním cent-
rem, rybářskou čtvrť a přístav a jachetní klub. Má 5 km 
dlouhou krásnou písčitou pláž oceněnou Modrou vlaj-
kou EU za čistotu, sportovní i vodní aktivity na pláži.
Transfer z letiště: cca 60 km.

Salou
je přímořské letovisko s  překrásnými písečnými 

plážemi, ležící cca 100 km jižně od Barcelony. Pláže 

a mořská voda v této oblasti patří k nejčistším z  celého 
pobřeží Costa Dorada. Na historické centrum města na-
vazuje moderní výstavba desítek hotelů a apartmánů. 
K nejzajímavějším turistickým atrakcím patří  světelná 
fontána v Salou. Salou je místní dopravou spojeno se 
sousedními Cambrils a La Pinedou, i s cca 10 km vzdá-
lenou Tarragonou. Rozsáhlé písčité pláže patří mezi 
nejhezčí v celém Španělsku a táhnou se v délce 7 km. 
Široké, upravované pásy zlatého písku s ideálními pod-
mínkami pro koupání a pozvolným vstupem do moře 
jsou vhodné i pro rodiny s dětmi.  Vystihuje to i příznač-
ný název pro letovisko Salou – „Pláž Evropy”. Nádherná, 
široká, palmami lemovaná promenáda dělí hlavní pláž 
od samotného města, které láká v kteroukoliv denní či 

INFORMACE časový posun: 0 hod. • měna: euro • úřední jazyk: katalánština a španělština
• doba letu: cca 2 hod.

FIRO NÁZOR široká nabídka výletů • nejznámější zábavní park Španělska • krásné písčité pláže 
• kvalitní hotely s all inclusive • přímořské promenády, bohatý noční život
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noční dobu elegantními obchody či vůní místních ku-
linářských specialit.  Můžete relaxovat při příjemném 
posezení v  nejrůznějších kavárnách, barech či disko-
tékách, které slouží turistům dlouho do noci, resp. 
časného rána. Pěkné počasí je zde vzhledem k jižnější 
poloze střediska od začátku května do konce října! Mi-
lovníkům aktivního odpočinku doporučujeme celou 
řadu výletů či nejrůznějších atrakcí.
Transfer z letiště: cca 95 km.

La Pineda
je samostatnou částí Salou. S centrem města, které 

je vzdáleno cca 5 km, je spojena pravidelnou městskou 
dopravou. La Pineda je vyhledávána pro své příjemné 
písčité pláže. Pozvolný sestup mořského dna umož-
ňuje bezpečné koupání i  nejmenším dětem. Letovis-
ko je klidnější než nedaleké rušné Salou, a  proto je 
vyhledáváno zejména těmi, kteří touží po příjemném 
odpočinku s  trochou zábavy, večerními procházkami, 
posezením v  typických barech či hospůdkách. K  nej-
větším atrakcím La Pinedy patří rozsáhlý aquapark 
s  řadou vodních atrakcí, populární plážová diskotéka 
i  nedaleký zábavní park Port Aventura, který je dostup-
ný místní dopravou.
Transfer z letiště: cca 90 km.

Cambrils
je rybářská obec, která plynule navazuje na  vedlejší 

Salou. Cambrils je proslulá gastronomická oblast, kte-
rá je dokonalým rájem pro labužníky. Cambrils je celo-
ročně hojně navštěvovaným střediskem a turisté zde 
mají možnost využít nepřeberného množství nejrůz-
nějších aktivit.
Transfer z letiště: cca 100 km.

 Lehátka a  slunečníky 
jsou ve Španělsku 
na plážích vždy za 
poplatek. Pláže jsou 
veřejné, nepatří ho-
telu.
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Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy do Barcelony na 7/14 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Barcelona–
Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 
a palivového příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět 
• příslušný počet nocí ve vybraném hotelu • stravování dle 
výběru • služby delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle 
zákona č.159/99 Sb.

Ceny zájezdů nezahrnují: povinný příplatek splatný v místě 
v zahraniční měně – turistická taxa v Katalánsku – hotel 2*/3* – 
0,50 EUR / osoba / den – hotel 4* – 1 EUR / osoba / den. Platí se 
maximálně 7 nocí (klienti, kteří stráví v Katalánsku více než 7 nocí, 
platí pouze 7 nocí). Děti do 16 let (15,99 let) turistickou taxu neplatí.  

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění

All inclusive: V popisech služeb all inclusive jednotlivých hotelů 

uvádíme rozsah programu platného v době uzavření smlouvy 
s hotelem. Drobné změny služeb all inclusive, otevírací doby 
jednotlivých barů/restaurací, jsou plně v kompetenci hotelu. 
Hotely si vyhrazují právo na provedení případných dodatečných 
úprav i během sezóny.
Případný výskyt mořských řas v moři a na plážích je přírodní 
jev, neovlivnitelný cestovní kanceláří nebo hotely. Pohybu řas je 
nechán volný průběh, mohou se pouze shrnout stranou pláže. Řasy 
se nesmí likvidovat, přirozeným způsobem se opět vrací do moře.

Aktuální termíny a ceny na www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ 

z letiště Barcelona (obousměrný transfer, cena za auto pro 1–3 osoby)
Calafell – 6 990 Kč / Cambrills, Salou, La Pineda – 11 990 Kč, uvedené ceny jsou příplatkem k základní ceně zájezdu.



Večerní Barcelona s fontánami
Cesta do Barcelony podél pobřeží Costa Mares-

me s  výkladem o  historii a  současném životě Špa-
nělska, Katalánska a  Barcelony. Zastávka u  Gaudího 
katedrály Sagrada Familia – prohlídka. Panorama-
tická cesta městem – Ensanche, Avenida Gracia – La 
Pedrera, Casa Batlló, Casa Amatller (nejvýznamnější 
modernistické památky města), Camp Nou – stadion 
FC Barcelona – fakultativní prohlídka. Panoramatic-
ká cesta městem – památník Kryštofa Kolumba, Las 
Ramblas, vrch Montjuic – krátká zastávka (panorama 
města, přístav), Plaza Cataluňa – individuální volno 
k  prohlídce Gotické čtvrti (Barrio Gótico – katedrála 
Santa Eulalia, náměstí s paláci, kostel Santa María del 
Pilar, Plaza Real, Las Ramblas), městské tržnice „Mer-
cado de San José“, možnost návštěvy jedinečného 
moderního mořského akvária. Návštěva jedinečného 
nočního představení hudby, světel a vody pod širým 
nebem – „Barcelonské fontány“, nádherný pohled na 
noční Barcelonu.

Montserrat
Celodenní výlet s  návštěvou kláštera Mont-

serrat. V bazilice svaté Panny Marie spatříme Černou 
madonu – Pannu Marii Montserratskou, patronku 
Katalánska. Můžeme navštívit muzeum a  obdivovat 
obrazy od Picassa, El Greca nebo Caravagia. Milovní-
ci hor mají možnost vyjet lanovkou do výše 1 000 m 
a tam si vychutnat překrásný výhled.

Tarragona
Největší město na Costa Dorada. Díky četným 

památkám z  římských časů bylo právem vyhlášeno 

světovým kulturním dě-
dictvím UNESCO. Během 
návštěvy se vydáme pa-
noramatickou prohlídkou 
Tarragony. Vystoupíme 
u  jednoho z  originálních 
vchodů do starého římského 
města Tarraco, Portálu del 
Roser. Odtud půjdeme ob-
divovat vykopávky římského 
Fóra, slavný římský am¤ te-
átr a  středověkou katedrálu 
svaté Tecly, postavené na římském Templu císaře 
Augusta. Vychutnáme si atmosféru města. Auto-
bus nás znovu vyzvedne, a  zaveze nás k  římskému 
akvaduktu Pont de Diable, kde si můžeme vychutnat 
příjemnou procházku do minulosti přes krásnou 
středomořskou přírodu a možná zakusit katalánské 
tapas v chiringuito.

Delta de Ebro
Třetí největší biosféra Země, místo, kde se nej-

větší řeka Ebro vlévá do středozemního moře. Můžete 
se pokochat projížďkou rýžovými poli. Ornitologové 
si přijdou na své, pozorováním vzácných ptáků. po 
45minutové okružní plavbě lodí, budete mít možnost 
okusit naturální a panenské pláže či se projít v 7 km 
dunách až k majáku. Ukončit den můžete ochutnáv-
kou domácí a tradiční gastronomie.

Port Aventura v Salou
Tento zábavní park se nachází u  letoviska Salou 

v části pobřeží zvané Zlatavé pobřeží – Costa Dorada. 
Každá z  tematicky uspořádaných částí parku nabízí 
velké množství atrakcí.

VÝLETY
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CENY VÝLETŮ dospělý              dítě do 12 let

Večerní Barcelona s fontánami  39,00 EUR         29,00 EUR
Montserrat 39,00 EUR         29,00 EUR
Port Aventutra 60,00 EUR         52,00 EUR
Tarragona 28,00 EUR          20,00 EUR

Ceny výletů jsou orientační a liší se dle letoviska. Minimální 
počet účastníků je 15 osob. Děti do 4 let zdarma, bez nároku 
na služby. Výlety si můžete zakoupit přímo na pobytovém 
místě u našeho delegáta s platbou v místní měně. Věk dětí 
u vstupenek se může lišit.
Na místě Vám v případě zájmu naši delegáti rádi zajistí také 
pronájem auta.

dictvím UNESCO. Během 
návštěvy se vydáme pa-
noramatickou prohlídkou 
Tarragony. Vystoupíme 
u  jednoho z  originálních 
vchodů do starého římského 
města Tarraco, Portálu del 
Roser. Odtud půjdeme ob-
divovat vykopávky římského 
Fóra, slavný římský am¤ te-
átr a  středověkou katedrálu 



COSTA DORADA / CALAFELL

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu v hotelové restauraci, alkoholické 
a nealkoholické nápoje k hlavním jíd-
lům (voda, nealko, pivo, domácí víno), 
alkoholické nápoje místní výroby a ne-
alkoholické nápoje během dne 10.30-
23.30 hod., lehké občerstvení během 
dne (pizza, hot dog, hamburger, hra-
nolky, sendviče, dortíky), zmrzlina, 
animační programy. Nevztahuje se na 
konzumaci v plážovém baru (à la carte 
retaurace i nápoje za poplatek). 

Poloha: u písčité pláže, oddělen pou-
ze místní pěší promenádou, v centru 
letoviska Calafell. Centrum letoviska 
cca 50 m, autobusová zastávka cca 
250 m od hotelu, letiště v Barceloně 
cca 55 km. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 2 vý-
tahy, bufetová restaurace, bar, bar na 
pláži, menší bazén, lehátka u bazénu, 
místnost na zavazadla, TV místnost. 

Internet: WiFi zóna zdarma. 

Ubytování: 215 pokojů nabízí klima-
tizaci, koupelnu/WC, vysoušeč vlasů  
(k zapůjčení na recepci), SAT/TV, tele-

fon, trezor a miniledničku (za poplatek),  
terasu nebo balkon. 

Služby za poplatek: konzumace  
v plážovém baru, trezor, internet, led-
nice (cca 2,50 EUR/den), dětská postýl-
ka (cca 6 EUR/den). 

Pro děti: miniklub, dětská sekce  
bazénu, dětská postýlka (za poplatek, 
na vyžádání). 

Povinné příplatky: pobytová taxa  
v místě - 0,50 EUR/osoba/den, platí 
osoba starší 16 let a max. 7 nocí po-
bytu.

www.firo.cz/EQM286

Hotel s dobrou polohou u pláže, po částečné rekonstrukci, příjemný personál, chutná kuchyně.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX
na vyžádání: XXxx / XXXx
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje) 

Hotel 4R Miramar 

Večerní Barcelona s fontánami
Cesta do Barcelony podél pobřeží Costa Mares-

me s  výkladem o  historii a  současném životě Špa-
nělska, Katalánska a  Barcelony. Zastávka u  Gaudího 
katedrály Sagrada Familia – prohlídka. Panorama-
tická cesta městem – Ensanche, Avenida Gracia – La 
Pedrera, Casa Batlló, Casa Amatller (nejvýznamnější 
modernistické památky města), Camp Nou – stadion 
FC Barcelona – fakultativní prohlídka. Panoramatic-
ká cesta městem – památník Kryštofa Kolumba, Las 
Ramblas, vrch Montjuic – krátká zastávka (panorama 
města, přístav), Plaza Cataluňa – individuální volno 
k  prohlídce Gotické čtvrti (Barrio Gótico – katedrála 
Santa Eulalia, náměstí s paláci, kostel Santa María del 
Pilar, Plaza Real, Las Ramblas), městské tržnice „Mer-
cado de San José“, možnost návštěvy jedinečného 
moderního mořského akvária. Návštěva jedinečného 
nočního představení hudby, světel a vody pod širým 
nebem – „Barcelonské fontány“, nádherný pohled na 
noční Barcelonu.

Montserrat
Celodenní výlet s  návštěvou kláštera Mont-

serrat. V bazilice svaté Panny Marie spatříme Černou 
madonu – Pannu Marii Montserratskou, patronku 
Katalánska. Můžeme navštívit muzeum a  obdivovat 
obrazy od Picassa, El Greca nebo Caravagia. Milovní-
ci hor mají možnost vyjet lanovkou do výše 1 000 m 
a tam si vychutnat překrásný výhled.

Tarragona
Největší město na Costa Dorada. Díky četným 

památkám z  římských časů bylo právem vyhlášeno 

světovým kulturním dě-
dictvím UNESCO. Během 
návštěvy se vydáme pa-
noramatickou prohlídkou 
Tarragony. Vystoupíme 
u  jednoho z  originálních 
vchodů do starého římského 
města Tarraco, Portálu del 
Roser. Odtud půjdeme ob-
divovat vykopávky římského 
Fóra, slavný římský am¤ te-
átr a  středověkou katedrálu 
svaté Tecly, postavené na římském Templu císaře 
Augusta. Vychutnáme si atmosféru města. Auto-
bus nás znovu vyzvedne, a  zaveze nás k  římskému 
akvaduktu Pont de Diable, kde si můžeme vychutnat 
příjemnou procházku do minulosti přes krásnou 
středomořskou přírodu a možná zakusit katalánské 
tapas v chiringuito.

Delta de Ebro
Třetí největší biosféra Země, místo, kde se nej-

větší řeka Ebro vlévá do středozemního moře. Můžete 
se pokochat projížďkou rýžovými poli. Ornitologové 
si přijdou na své, pozorováním vzácných ptáků. po 
45minutové okružní plavbě lodí, budete mít možnost 
okusit naturální a panenské pláže či se projít v 7 km 
dunách až k majáku. Ukončit den můžete ochutnáv-
kou domácí a tradiční gastronomie.

Port Aventura v Salou
Tento zábavní park se nachází u  letoviska Salou 

v části pobřeží zvané Zlatavé pobřeží – Costa Dorada. 
Každá z  tematicky uspořádaných částí parku nabízí 
velké množství atrakcí.

VÝLETY
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CENY VÝLETŮ dospělý              dítě do 12 let

Večerní Barcelona s fontánami  39,00 EUR         29,00 EUR
Montserrat 39,00 EUR         29,00 EUR
Port Aventutra 60,00 EUR         52,00 EUR
Tarragona 28,00 EUR          20,00 EUR

Ceny výletů jsou orientační a liší se dle letoviska. Minimální 
počet účastníků je 15 osob. Děti do 4 let zdarma, bez nároku 
na služby. Výlety si můžete zakoupit přímo na pobytovém 
místě u našeho delegáta s platbou v místní měně. Věk dětí 
u vstupenek se může lišit.
Na místě Vám v případě zájmu naši delegáti rádi zajistí také 
pronájem auta.

dictvím UNESCO. Během 
návštěvy se vydáme pa-
noramatickou prohlídkou 
Tarragony. Vystoupíme 
u  jednoho z  originálních 
vchodů do starého římského 
města Tarraco, Portálu del 
Roser. Odtud půjdeme ob-
divovat vykopávky římského 
Fóra, slavný římský am¤ te-
átr a  středověkou katedrálu 

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 2490 Kč 

PRAHA

47 | Prodejní místa na str. 527, 530–531

ŠPANĚLSKO › COSTA DORADA

bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma



COSTA DORADA / LA PINEDA

Stravování: polopenze, za příplatek 
all inclusive 

All inclusive: plná penze formou 
bufetu, nápoje k hlavním jídlům (ne-
alko, voda, pivo, víno), neomezená 
konzumace místních alkoholických  
a nealkoholických nápojů 10.00-23.45 
hod., lehké občerstvení během dne, 
animační programy. 

Poloha: písčitá pláž cca 350 m, cent-
rum letoviska 300 m (10 minut chůze), 
autobusová zastávka 100 m, nedaleko 
Port Aventura, golfové hřiště či vodní 
park Aquopolis. 

Vybavení: 6patrová budova, recep-
ce, vstupní hala, restaurace, dětský 
koutek v jídelně, výtahy, 2x bar, bar  
u bazénu, TV místnost, 2x bazén s te-
rasou na opalování, lehátka a sluneč-
níky u bazénu, zapůjčení osušek (cca 
2 EUR/ks + záloha 10 EUR), venkovní 

jacuzzi, dětský bazén, tenisové kurty, 
kurty na padel a fotbalové hřiště, malé 
fitness, stolní tenis, SPA centrum (nut-
ná koupací čepice - možno zakoupit 
v hotelu), denní a večerní animační 
programy. 

Internet: WiFi zdarma v celém hotelu, 
internetový koutek (za poplatek). 

Ubytování: klimatizované pokoje 
nabízí koupelnu/WC, vysoušeč vlasů, 
telefon, SAT/TV, trezor a minilednič-
ku (za poplatek), balkon nebo terasu.  
V pokojích jsou 2 lůžka o velikosti  
1,35 x 2 m, bez možnosti další přistýlky. 

Služby za poplatek: internet, tre-
zor (cca 5 EUR/den + záloha 20 EUR), 
lednička (cca 2 EUR/den + záloha 10 
EUR), SPA centrum (vstup cca 7 EUR/
osoba/den), sauna, tělocvična, teni-
sové a padel kurty (cca 6 EUR/hod.), 
dětská postýlka. 

Pro děti: dětská postýlka (za poplatek 
cca 10 EUR/den, na vyžádání), dětský 
bufet, miniklub, animace. 

Povinné příplatky: pobytová taxa  
v místě - 1 EUR/osoba/den, platí osoba 
starší 16 let a max. 7 nocí pobytu.

www.firo.cz/EHC286

Hotel nedaleko pláže s bohatým zázemím a výbornou kuchyní.

Možnosti obsazení:  
XX / XXx / XXX / XXxx / XXXx / XXXX
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje) 

Hotel La Hacienda 

all inclusive 

PRAHA
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COSTA DORADA / SALOU

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, nápoje k hlavním chodům (ne-
alko, voda, pivo, domácí víno), lehké 
občerstvení během dne (pizza, hot 
dog, hamburger, hranolky, sendviče, 
dortíky), místní alkoholické a nealko-
holické nápoje dle nápojového lístku 
AI 10.30-23.30 hod., zmrzlina. 

Poloha: 150 m od menší písčité plá-
že Capallans a cca 500 m od centra 
denní i noční zábavy. V okolí nákupní 
možnosti, restaurace a bary. Autobu-
sová zastávka 55 m, přístav 2 km, zá-
bavní park Port Aventura 2,1 km, golf  
3,7 km, Tarragona 11 km, Barcelona 
letiště 121 km.   

Vybavení: vstupní hala, recepce, vý-
tahy, bufetová restaurace, tematické 
večeře 3x v týdnu, Gastrobar (menu 
nebo à la carte restaurace), Piano bar 
s výhledem na moře, terasy na opalo-
vání, lehátka a slunečníky u bazénu, 
bazén, dětský bazén, parkoviště, den-
ní a večerní programy. Hotel sousedí  
s hotelem 4R Salou Park I. 

Internet: WiFi zdarma, internet za 
poplatek.

Ubytování: hotel má 417 poko-
jů umístěných ve dvou budovách.  
V budově II, kterou nabízíme, je  
199 pokojů. Pokoje mají klimatizaci 
(cca 15.06.-15.09.), koupelnu/WC, 
vysoušeč vlasů, SAT/TV, telefon, trezor  
a ledničku (za poplatek) a balkon. 

Služby za poplatek: trezor, lednička 
(cca 2,50 EUR/den), dětská postýlka, 
internet, SPA centrum, parkoviště, 
konferenční sály.

Pro děti: herna, miniklub, dětská po-
stýlka (za poplatek cca 6 EUR, na vyžá-
dání), dětský bazén. 

Povinné příplatky: pobytová taxa  
v místě - 0,50 EUR/osoba/den, platí 
osoba starší 16 let a max. 7 nocí po-
bytu.

www.firo.cz/ESB286

Kvalitní 3* hotel ve známém letovisku Salou nabízí bohaté zázemí, pestré vyžití v okolí 
nebo jen lenošení na pláži.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX
na vyžádání: XXxx
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje)

Hotel 4R Salou Park Resort II 

pohled od moře, budova I

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 2 490 Kč  

PRAHA
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COSTA DORADA / CAMBRILS

Stravování: polopenze, za příplatek 
all inclusive 

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, nápoje k hlavním jídlům (voda, 
nealko, pivo, víno), lehké občerstvení 
během dne, neomezená konzumace 
místních alkoholických a nealkoholic-
kých nápojů dle nápojového lístku AI, 
animační programy. 

Poloha: v druhé linii od moře, cca  
60 m od písčité pláže s pozvolným 
vstupem do moře. Do centra letoviska 
se dostanete příjemnou cca 15 minu-
tovou procházkou. 

Vybavení: recepce, restaurace, bar, 
snack bar, TV místnost, místnost na 
zavazadla, výtah, 2x bazén, 1x dětský 
bazén, terasy na opalování, lehátka  
a slunečníky u bazénu, plážové osušky 
(záloha 5 EUR + výměna cca 2 EUR), 
jacuzzi, fitness, biliár, denní a večerní 
animační programy. Na večeře jsou  
u pánů požadovány kalhoty s dlouhý-
mi nohavicemi. 

Internet: WiFi v celém hotelu zdarma. 

Ubytování: 1 dvojlůžko velikosti King 
nebo 2 lůžka velikosti Queen, bez 
možnosti další přistýlky, klimatizace  
(v provozu 01.06.-30.09.2019), kou-
pelna/WC, vysoušeč vlasů, telefon, 
trezor (za poplatek), SAT/TV, lednice, 
balkon nebo terasa. 

Služby za poplatek: trezor (cca  
5 EUR/den + záloha), masáže, biliár. 

Pro děti: dětská postýlka (zdarma, na 
vyžádání), dětský bazén, herna, mi-
niklub. 

Povinné příplatky: pobytová taxa  
v místě - 1 EUR/osoba/den, platí osoba 
starší 16 let a max. 7 nocí pobytu.

www.firo.cz/EYT286

Hezký hotel s dobrou polohou, kvalitní služby, vhodný pro všechny věkové kategorie.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX
na vyžádání: XXxx / XXXx
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje) 

Hotel Best Cambrils 

all inclusive 

PRAHA
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COSTA DORADA / SALOU

Stravování: polopenze, za příplatek 
plná penze 

Poloha: zrekonstruovaný hotel (2015) 
s fantastickou polohou přímo u moře 
v oblasti Cap Salou. Z hotelové zahra-
dy je vstup přímo na písčitou pláž. Do 
centra Salou asi 4 km, pravidelné auto-
busové spojení, 6 km do Port Aventury. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, vý-
tahy, restaurace, bar, bar u bazénu, 
TV místnost, zahrada, bazén, dětské 
hřiště, dětský bazén, aquapark se sklu-
zavkami a tobogány, jacuzzi, terasa  
s lehátky a slunečníky zdarma u bazé-
nu, animační programy pro děti i do-
spělé.

Internet: WiFi zdarma v hotelu. 

Ubytování: standardní klimatizova-
né pokoje se 2lůžky vel. Queen, bez 
možnosti dalších přistýlek, koupelna/
WC, vysoušeč vlasů, SAT/TV, telefon  
a balkon.

Služby za poplatek: konferenční 
místnost, SPA zóna se saunou, jacuzzi, 
turecké lázně, skotská sprcha, masáže 
apod., parkoviště, trezor na pokoji.

Pro děti: animační programy, dětský 
koutek, dětský bazén, aquapark. 

Povinné příplatky: pobytová taxa  
v místě - 0,50 EUR/osoba/den, platí 
osoba starší 16 let a max. 7 nocí po-
bytu.

www.firo.cz/ECS286

Hotel se skvělou polohou, ideální pro rodiny s dětmi i pro páry.

Možnosti obsazení:  
XX / XXX / XXXX / XXxx / XXXx / XXx

Hotel Best Cap Salou 

all inclusive 

PRAHA
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ŠPANĚLSKO › COSTA DORADA

klimatizace 
zdarma

bezplatně 
WiFi

skluzavky / 
tobogány



COSTA DORADA / SALOU

Stravování: polopenze, za příplatek 
all inclusive 

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, nápoje k hlavním jídlům (nealko, 
pivo, víno, voda), lehké občerstvení 
během dne 10.00-23.00 hod., místní 
alkoholické a nealkoholické nápo-
je 10.00-23:30 hod., odpolední čaj  
a káva, zmrzlina, animační programy. 

Poloha: moderní hotelový komplex 
(2 budovy) s příjemnou atmosférou se 
nachází přímo u pláže, v klidné oblasti 
letoviska. Centrum s obchody, restau-
racemi a bary je vzdáleno cca 2 km. 
Autobusová zastávka cca 100 m od 
hotelu. Hotel je situován přímo u pláže 
s jemným pískem, lehátka a slunečníky 
za poplatek.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, bary, 
restaurace, kavárna, výtahy, úschovna 
zavazadel, dětské hřiště, miniklub, SPA 
centrum, fitness, terasa s bazénem, 
bazén pro děti, lehátka a slunečníky  
u bazénů zdarma.

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: pěkné, moderně zařízené 
pokoje jsou vybaveny koupelnou, WC, 
vysoušečem vlasů, telefonem, SAT/
TV, klimatizací, balkonem s výhledem 
na bazén nebo do okolí. Výhled na 
moře za příplatek. Pokoje mohou být 
vybaveny 2 postelemi queen size, bez 
možnosti dalších přistýlek.

Služby za poplatek: trezor, dětská 
postýlka, fit ness, biliár, internetový 
koutek.

Pro děti: dětský bazén, miniklub, dět-
ská postýlka (za poplatek).

Povinné příplatky: pobytová taxa  
v místě - 1 EUR/osoba/den, platí osoba 
starší 16 let a max. 7 nocí pobytu.

www.firo.cz/ENP286

Hotel v klidné části letoviska s překrásnými výhledy.

Možnosti obsazení:  
XX / XXX / XXx / XXXx / XXxx / XXXX
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje)

Hotel Best Negresco Complejo 

all inclusive 

PRAHA
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ŠPANĚLSKO › COSTA DORADA

bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma



COSTA DORADA / SALOU

Stravování: polopenze, plná penze 
za příplatek 

Poloha: hotel s 220 pokoji standard se 
nachází cca 500 m od pláže. V okolí je 
řada restaurací, barů a obchodů. Měs-
tečko Salou je obklopeno zátokami  
a plážemi s krásným zlatavým pískem. 
V blízkosti se nachází známý vodní 
park s atrakcemi - Port Aventura.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, re-
staurace, bar, vnější a vnitřní bazén, 
terasa na slunění s lehátky a sluneč-
níky, zahrada s dětským koutkem, 
TV místnost. V hotelu jsou pořádány 
večerní vystoupení, taneční show, dis-
kotéky a karaoke.   

Internet: WiFi zdarma na pokojích, na 
recepci, v hale.  

Ubytování: pokoje jsou moderně 

zařízené, klimatizace (cca 25.05.-
25.09.2018), koupelna/WC, vysoušeč 
vlasů, SAT/TV, telefon, trezor (za po-
platek), WiFi připojení, balkon. 

Služby za poplatek: trezor, lehátka  
a slunečníky na pláži.

Pro děti: miniklub (4-12 let), mini-
disko, dětské hřiště, dětská postýlka 
zdarma. 

Povinné příplatky: pobytová taxa  
v místě - 0,50 EUR/osoba/den, platí oso-
ba starší 16 let a max. 7 nocí pobytu.

www.firo.cz/EDD286

Hotel s kvalitními službami zaručuje příjemně strávenou dovolenou.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX / XXxx
na vyžádání: XXXx / XXXX
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje)

Hotel Marinada 
PRAHA
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bezplatně 
WiFi
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Španělsko – Costa de Almería
Půvabné rybářské vesnice, klidná letoviska, 
dlouhé bílé pláže s modrou vlajkou EU za 
čistotu pláží nebo plážičky ukryté mezi skalami, 
průzračná voda, hory, polopouštní krajina. 

Tak lze několika slovy charakterizovat pobřeží Costa de 
Almería. Našim klientům představujeme východní část známého 
jihošpanělského regionu Andalusie. Samotnému hlavnímu městu Almería 
dominuje pevnost Alcazaba, z které se vám naskytne pohled na chudou 
arabskou čtvrť. Hlavní město této provincie je známo především jako „ciudad del moro“, tedy maurské 

město. Na pobřeží Costa de Almería naleznete několik pěkných letovisek, 
například Roquetas de Mar se čtvrtí Aguadulce, Mojácar, El Toyo – Retamar. 
Nachází se v nejvýchodnější části Andalusie, provincii, která je nejvyprahlejší 
částí celého Španělska s rozlehlou skalnatou polopouští.

INFORMACE časový posun: 0 hod. • měna: euro • úřední jazyk: španělština
• doba letu: cca 3 hod. • Roquetas, Aquadulce, Almerimar – delegátský servis

• Vera – asistence delegáta po telefonu

FIRO NÁZOR nejlepší klimatické podmínky ve Španělsku, více než 300 slunečných dní bez deště ročně 
• kvalitní ubytovací kapacity za skvělé ceny • množství kulturních památek, přírodních krás, 
široká nabídka výletů • výborná kuchyně, služby all inclusive • vodní parky, tematické parky

� 
delegát 

FIRO-tour

Vera

AlmeríaAguadulce
Roquetas de Mar

Mojacar

Cabo de GataAlmerimar

COSTA DE ALMERÍA

město. Na pobřeží Costa de Almería naleznete několik pěkných letovisek, 
například Roquetas de Mar se čtvrtí Aguadulce, Mojácar, El Toyo – Retamar. 
Nachází se v nejvýchodnější části Andalusie, provincii, která je nejvyprahlejší 
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Tři tisíce hodin slunečního svitu za 
rok zaručuje stálé počasí – 316 slu-
nečných dní bez deště. Zima zde 
prakticky neexistuje. Léto je díky 
jedinečnému mikroklimatu mírněj-
ší než na jiných místech této části 
pobřeží. Neustále tu vane mírný 
větřík, díky němuž jsou horké letní 
dny snesitelné. Naleznete zde jedi-
nou poušť v  Evropě, Tabernu, kde 
se točila spousta westernových 
� lmů a nyní je zde tematický park 
Oasys  – Mini Hollywood, kde na-
leznete přírodní rezervaci s mno-
ha druhy zvířat a typickou vesnici 
Divokého západu.

Roquetas de Mar
Poměrně rušná obec Roquetas de Mar, původně 

rybářská vesnička, se během posledních několika let 
proměnila ve vyhledávané rekreační místo. Návštěv-
níci se zde mohou kochat množstvím monumentů, 
jako je  například hrad Castillo de la Roquetas, kostel 
 Iglesia de  Nuestra  Seňora del Rosario, chrám z 18. sto-
letí – Templo del Siglo XVIII, či divadlo Teatro  Auditorio. 
Letovisko Roquetas de Mar nabízí  návštěvníkům vše, 

po  čem mohou 
zatoužit. Lákavé jsou především dlouhé široké plá-
že, které jsou vyhledávány hlavně rodinami s dětmi. 
Mezi nejkrásnější pláže patří Playa de Cerrillos, La 
Bajadilla, La Romanilla, Los Bajos. Pláže v Roquetas de 
Mar bývají pravidelně vyznamenány modrou vlajkou 
EU pro velmi čisté pláže.  Samozřejmostí jsou   restau-
race, obchůdky, bary, diskotéky. Také zde najdete  vodní 

park Mario 
Park s tobogány a ba-
zény a akvárium.
Transfer z letiště: 
cca 40 km.

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy do Almérie na 7/10/11/14 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Almérie–Praha 
vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 
a palivového příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět 
• příslušný počet nocí ve vybraném hotelu • stravování dle 
výběru • služby delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle 
zákona č.159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění

All inclusive: V popisech služeb all inclusive jednotlivých hotelů 
uvádíme rozsah programu platného v době uzavření smlouvy 
s hotelem. Drobné změny služeb all inclusive, otevírací doby 
jednotlivých barů/restaurací, jsou plně v kompetenci hotelu. 
Hotely si vyhrazují právo na provedení případných dodatečných 
úprav i během sezóny.
Případný výskyt mořských řas v moři a na plážích je přírodní 

jev, neovlivnitelný cestovní kanceláří nebo hotely. Pohybu řas je 
nechán volný průběh, mohou se pouze shrnout stranou pláže. 
Řasy se nesmí likvidovat, přirozeným způsobem se opět vrací 
do moře.

Poměrně rušná obec Roquetas de Mar, původně 
rybářská vesnička, se během posledních několika let 

po  čem mohou 
zatoužit. Lákavé jsou především dlouhé široké plá-

Aktuální termíny a ceny na www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ 

z letiště Alméria  (obousměrný transfer, cena za auto pro 1–3 osoby)
Roquetas de Mar – 3 990 Kč (minivan až pro 7 osob 5 990 Kč) / Aquadulce – 2 990 Kč / Almerimar – 4 990 Kč / Vera – 6 990 Kč, 

uvedené ceny jsou příplatkem k základní ceně zájezdu.
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Španělsko – Costa de Almería
Půvabné rybářské vesnice, klidná letoviska, 
dlouhé bílé pláže s modrou vlajkou EU za 
čistotu pláží nebo plážičky ukryté mezi skalami, 
průzračná voda, hory, polopouštní krajina. 

Tak lze několika slovy charakterizovat pobřeží Costa de 
Almería. Našim klientům představujeme východní část známého 
jihošpanělského regionu Andalusie. Samotnému hlavnímu městu Almería 
dominuje pevnost Alcazaba, z které se vám naskytne pohled na chudou 
arabskou čtvrť. Hlavní město této provincie je známo především jako „ciudad del moro“, tedy maurské 

město. Na pobřeží Costa de Almería naleznete několik pěkných letovisek, 
například Roquetas de Mar se čtvrtí Aguadulce, Mojácar, El Toyo – Retamar. 
Nachází se v nejvýchodnější části Andalusie, provincii, která je nejvyprahlejší 
částí celého Španělska s rozlehlou skalnatou polopouští.

INFORMACE časový posun: 0 hod. • měna: euro • úřední jazyk: španělština
• doba letu: cca 3 hod. • Roquetas, Aquadulce, Almerimar – delegátský servis

• Vera – asistence delegáta po telefonu

FIRO NÁZOR nejlepší klimatické podmínky ve Španělsku, více než 300 slunečných dní bez deště ročně 
• kvalitní ubytovací kapacity za skvělé ceny • množství kulturních památek, přírodních krás, 
široká nabídka výletů • výborná kuchyně, služby all inclusive • vodní parky, tematické parky

� 
delegát 

FIRO-tour

Vera

AlmeríaAguadulce
Roquetas de Mar

Mojacar

Cabo de GataAlmerimar

COSTA DE ALMERÍA

město. Na pobřeží Costa de Almería naleznete několik pěkných letovisek, 
například Roquetas de Mar se čtvrtí Aguadulce, Mojácar, El Toyo – Retamar. 
Nachází se v nejvýchodnější části Andalusie, provincii, která je nejvyprahlejší 
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Tři tisíce hodin slunečního svitu za 
rok zaručuje stálé počasí – 316 slu-
nečných dní bez deště. Zima zde 
prakticky neexistuje. Léto je díky 
jedinečnému mikroklimatu mírněj-
ší než na jiných místech této části 
pobřeží. Neustále tu vane mírný 
větřík, díky němuž jsou horké letní 
dny snesitelné. Naleznete zde jedi-
nou poušť v  Evropě, Tabernu, kde 
se točila spousta westernových 
� lmů a nyní je zde tematický park 
Oasys  – Mini Hollywood, kde na-
leznete přírodní rezervaci s mno-
ha druhy zvířat a typickou vesnici 
Divokého západu.

Roquetas de Mar
Poměrně rušná obec Roquetas de Mar, původně 

rybářská vesnička, se během posledních několika let 
proměnila ve vyhledávané rekreační místo. Návštěv-
níci se zde mohou kochat množstvím monumentů, 
jako je  například hrad Castillo de la Roquetas, kostel 
 Iglesia de  Nuestra  Seňora del Rosario, chrám z 18. sto-
letí – Templo del Siglo XVIII, či divadlo Teatro  Auditorio. 
Letovisko Roquetas de Mar nabízí  návštěvníkům vše, 

po  čem mohou 
zatoužit. Lákavé jsou především dlouhé široké plá-
že, které jsou vyhledávány hlavně rodinami s dětmi. 
Mezi nejkrásnější pláže patří Playa de Cerrillos, La 
Bajadilla, La Romanilla, Los Bajos. Pláže v Roquetas de 
Mar bývají pravidelně vyznamenány modrou vlajkou 
EU pro velmi čisté pláže.  Samozřejmostí jsou   restau-
race, obchůdky, bary, diskotéky. Také zde najdete  vodní 

park Mario 
Park s tobogány a ba-
zény a akvárium.
Transfer z letiště: 
cca 40 km.

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy do Almérie na 7/10/11/14 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Almérie–Praha 
vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 
a palivového příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět 
• příslušný počet nocí ve vybraném hotelu • stravování dle 
výběru • služby delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle 
zákona č.159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění

All inclusive: V popisech služeb all inclusive jednotlivých hotelů 
uvádíme rozsah programu platného v době uzavření smlouvy 
s hotelem. Drobné změny služeb all inclusive, otevírací doby 
jednotlivých barů/restaurací, jsou plně v kompetenci hotelu. 
Hotely si vyhrazují právo na provedení případných dodatečných 
úprav i během sezóny.
Případný výskyt mořských řas v moři a na plážích je přírodní 

jev, neovlivnitelný cestovní kanceláří nebo hotely. Pohybu řas je 
nechán volný průběh, mohou se pouze shrnout stranou pláže. 
Řasy se nesmí likvidovat, přirozeným způsobem se opět vrací 
do moře.

Poměrně rušná obec Roquetas de Mar, původně 
rybářská vesnička, se během posledních několika let 

po  čem mohou 
zatoužit. Lákavé jsou především dlouhé široké plá-

Aktuální termíny a ceny na www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ 

z letiště Alméria  (obousměrný transfer, cena za auto pro 1–3 osoby)
Roquetas de Mar – 3 990 Kč (minivan až pro 7 osob 5 990 Kč) / Aquadulce – 2 990 Kč / Almerimar – 4 990 Kč / Vera – 6 990 Kč, 

uvedené ceny jsou příplatkem k základní ceně zájezdu.
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Aguadulce
Je menší čtvrtí Roquetas de Mar (ležící cca 12 km 

od centra), nabízí příjemnou přímořskou prome-
nádu, dlouhou pláž s  hrubším pískem, pozvolný 
vstup do moře, restaurace, bary, obchody. Přístav, ve 
kterém je v létě rušný noční život, leží cca 10 km od 
 Almeríe.
Transfer z letiště: cca 25 km.

Almerimar
Je menší městečko s  přístavem s  6 000 oby-

vateli. Nabízí přímořskou promenádu, obchodní 
možnosti, několik barů a  restaurací, přístav pro 
sportovní lodě, golfové hřiště s 27 jamkami, 2 hotely 
a turistické apartmány.
Transfer z letiště: 60 km.

Vera
Se nachází ve vnitrozemí přibližně 10 km od po-

břeží, ale k obci náleží i  turistické středisko na bře-
hu moře s názvem Vera Playa. Od roku 1990 se Vera 
Playa vyvinula v  důležité nudistické centrum, kde 
je nudismus o� ciálně povolen. Najdete zde i  jediný 
nudistický hotel na španělské pevnině, který vám 
nabízíme, Vera Playa Club Hotel. V okolí několik ob-
chůdků, restaurací a barů.

Transfer z letiště: 90 km.
Asistence delegáta jen po 
telefonu.

Národní park Cabo 
de Gata 

(UNESCO 1997)
První vesnice, na kterou 
narazíte cestou z  Alme-
ríe, se jmenuje San Mig-
uel de Cabo de Gata. Má 
dlouhou pláž a  tvoří ji 
hlavně rekreační domky 
a  apartmány, na jižním 
konci má i své staré jádro 
s  malým rybářským pří-
stavem. Jižně od San Miguel se nacházejí sol-
né laguny Salinas de Cabo de Gata, kde je možné po 
celý rok kromě zimních měsíců pozorovat různé dru-
hy ptáků. Největší pozornost mají plameňáci, jichž tu 
v srpnu bývá až tisíc. Dále se podél útesů dostanete 
až k majáku Faro de Cabo de Gata. Odtud pokračuje 
jen stezka pro pěší a cyklisty k pláži Mónsul (hodina 
pěšky). Jedna z nejkrásnějších pláží zdejšího přírod-
ního parku – Playa de los Genoveses – se  nachází 
blízko malého letoviska San José. Stojí za to si projet 

celý 
přírodní park Cabo de 
Gata, objevit nádherné útesy a vychutnat si výhledy 
z nich.

Lehátka a  slunečníky jsou ve Španělsku na plážích 
vždy za poplatek. Pláže jsou veřejné, nepatří hotelu.

Ví�� , �� �est���� k�n��l�� �I�O-t��� ���r���l� � ro�� 2019 d� k������� � �ž�� ����� p�hos����� And��u��� ����í�� ����n�� � �R?

stavem. Jižně od San Miguel se nacházejí sol-
né laguny Salinas de Cabo de Gata, kde je možné po 
celý rok kromě zimních měsíců pozorovat různé dru-

celý 
přírodní park Cabo de 

Granada
Celodenní výlet do Granady s návštěvou Alhambry 

a zahrad Generalife. Ve volném čase v historickém cent-
ru se můžete procházet starobylými uličkami, arabskou 
čtvrtí, vystoupat na vyhlídku na město nebo se posadit 
v tradiční hospůdce se španělským vínem či nakupovat 
na arabském bazaru s množstvím suvenýrů. Odpoledne 
návrat do hotelu.
Kvůli striktním podmínkám vstupu do Alhambry, dopo-
ručujeme zakoupení výletu Granada již v předprodeji 
v  ČR, vstupenky do Alhambry jsou na jméno a nepře-
nosné (veškeré změny jsou možné nejpozději měsíc 
předem).
V destinaci bude možné do vyprodání zásob zakoupit 
výlet do Granady včetně palácového komplexu Alhamb-
ra s místním průvodcem, po vyčerpání limitu lístků do 
Alhambry se bude nabízet výlet Granada – samostatná 
prohlídka „veřejných“ prostor Alhambry (palác Carlos V., 
arabské lázně, brána Spravedlnosti atd., historicé jádro 
města – katedrála, Královská kaple, maurská čtvrť Alba-
ycín (UNESCO), volný čas.

Národní park Cabo de Gata –  Nijar
Cabo de Gata je největší přímořskou chráněnou 

oblastí v  Andalusii a  nabízí překrásné výhledy na 

 divokou 
a  původní krajinu a  origi-

nální geologické útvary. Tato oblast je největší hor-
skou vulkanickou formací ve Španělsku, uvidíte zde 
fascinující skalní útesy, horské masivy, písčité pláže 
s  průzračnou  vodou, maják Faro de Cabo de Gata 
s  vyhlídkou na malé vesničky dokonale splývající 
s krajinou – San José, Arrecife de la Sirenas. V krajině 
Andalusie najdete půvabné bílé vesničky, „pueblos 
blancos“, charakteristické pro zdejší oblast.

Mini Hollywood – Park Oasys (Taberna) – 
celodenní výlet

V  blízkosti pouště v  Tabernas navštívíme tematic-
ký park Divokého západu – Mini Hollywood a Texas 
Hollywood. Poznejte nezapomenutelnou atmosféru 
s kovboji na koních, dřevěné kantýny a kostelíky, kde 
se natáčela spousta westernových ¢ lmů. Točili zde ¢ l-
my například Clint Eastwood, Harrison Ford, Terrence 
Hill a Bud Spencer. V parku je také mini zoo rezerva-
ce, kde spatříte například žirafy, tygry, gazely či bílé 
 nosorožce.

Guadix – Sierra Nevada
Celodenní výlet – pestrý a  zajímavý program 

vás čeká na výletě po pohoří Sierra Nevada, které se 
nachází 60 km od Roquetas de Mar. Jako první na-
vštívíme hrnčířskou dílnu, ve které se vyrábí tradiční 

barevná andaluská keramika. Další zastáv-
ka je v  Guadix, což je známá vesnice, kde 
jsou postavená obydlí v  jeskyních – přes-
tože jeskynních obydlí najdete v   jižním 
Španělsku relativně mnoho, nikde jinde 
jich  neobjevíte tolik na jednom místě 
jako ve městě Guadix (20  000  obyvatel), 
vzdáleném asi 60  km od Granady. Přes-
tože se ve městě nachází historiky velmi 
ceněná renesanční katedrála, jsou hlav-
ním lákadlem pro turisty zdejší jeskynní 
příbytky. Pokračovat budeme do Puerto 
de la  Ragua – průsmyk v Sierra Nevadě, 
odkud si vychutnáme výhled na kraji-
nu. V odpoledních hodinách návrat do 

Almeríe. Na závěr ochutnávka vína v jednom z vinař-
ství proslulé oblasti Laujar. Návrat do hotelu.

Gibraltar
Odjezd v časných ranních hodinách směrem na 

Gibraltar. Po přechodu hranic následuje projížďka 
mikrobusy po celém Gibraltaru. Zastávka na nej-
jižnějším cípu Gibraltaru na vyhlídce do Afriky přes 
 Gibraltarský průliv, u  jeskyně sv. Michala, v polovině 
skály se scházejí opičky, které si můžete vyfotogra-
fovat, následuje návštěva městečka s  množstvím 
nákupních možností, anglickými puby i kostelíky. Na 
tento výlet je nutností cestovní pas.

VÝLETY
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CENY VÝLETŮ dospělý              dítě 3–12 let

Národní park Cabo de Gata  41,00 EUR          33,00 EUR
Sierra Nevada & Gaudix 41,00 EUR          30,75 EUR
Gibraltar 80,00 EUR          64,00 EUR
Granada s Alhambrou 71,00 EUR          57,00 EUR
Minihollywood – 
westernový zábavní park 46,00 EUR          33,00 EUR

Ceny výletů jsou orientační a liší se dle letoviska.  
Minimální počet účastníků je 15 osob. Granada 
a Gibraltar minimálně 40 osob/autobus. Děti do 3 let 
zdarma, bez nároku na služby. 

 divokou 
a  původní krajinu a  origi-

barevná andaluská keramika. Další zastáv-
ka je v  Guadix, což je známá vesnice, kde 
jsou postavená obydlí v  jeskyních – přes-
tože jeskynních obydlí najdete v   jižním 
Španělsku relativně mnoho, nikde jinde 
jich  neobjevíte tolik na jednom místě 
jako ve městě Guadix (20  000  obyvatel), 

Almeríe. Na závěr ochutnávka vína v jednom z vinař-
ství proslulé oblasti Laujar. Návrat do hotelu.
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Aguadulce
Je menší čtvrtí Roquetas de Mar (ležící cca 12 km 

od centra), nabízí příjemnou přímořskou prome-
nádu, dlouhou pláž s  hrubším pískem, pozvolný 
vstup do moře, restaurace, bary, obchody. Přístav, ve 
kterém je v létě rušný noční život, leží cca 10 km od 
 Almeríe.
Transfer z letiště: cca 25 km.

Almerimar
Je menší městečko s  přístavem s  6 000 oby-

vateli. Nabízí přímořskou promenádu, obchodní 
možnosti, několik barů a  restaurací, přístav pro 
sportovní lodě, golfové hřiště s 27 jamkami, 2 hotely 
a turistické apartmány.
Transfer z letiště: 60 km.

Vera
Se nachází ve vnitrozemí přibližně 10 km od po-

břeží, ale k obci náleží i  turistické středisko na bře-
hu moře s názvem Vera Playa. Od roku 1990 se Vera 
Playa vyvinula v  důležité nudistické centrum, kde 
je nudismus o� ciálně povolen. Najdete zde i  jediný 
nudistický hotel na španělské pevnině, který vám 
nabízíme, Vera Playa Club Hotel. V okolí několik ob-
chůdků, restaurací a barů.

Transfer z letiště: 90 km.
Asistence delegáta jen po 
telefonu.

Národní park Cabo 
de Gata 

(UNESCO 1997)
První vesnice, na kterou 
narazíte cestou z  Alme-
ríe, se jmenuje San Mig-
uel de Cabo de Gata. Má 
dlouhou pláž a  tvoří ji 
hlavně rekreační domky 
a  apartmány, na jižním 
konci má i své staré jádro 
s  malým rybářským pří-
stavem. Jižně od San Miguel se nacházejí sol-
né laguny Salinas de Cabo de Gata, kde je možné po 
celý rok kromě zimních měsíců pozorovat různé dru-
hy ptáků. Největší pozornost mají plameňáci, jichž tu 
v srpnu bývá až tisíc. Dále se podél útesů dostanete 
až k majáku Faro de Cabo de Gata. Odtud pokračuje 
jen stezka pro pěší a cyklisty k pláži Mónsul (hodina 
pěšky). Jedna z nejkrásnějších pláží zdejšího přírod-
ního parku – Playa de los Genoveses – se  nachází 
blízko malého letoviska San José. Stojí za to si projet 

celý 
přírodní park Cabo de 
Gata, objevit nádherné útesy a vychutnat si výhledy 
z nich.

Lehátka a  slunečníky jsou ve Španělsku na plážích 
vždy za poplatek. Pláže jsou veřejné, nepatří hotelu.

Ví�� , �� �est���� k�n��l�� �I�O-t��� ���r���l� � ro�� 2019 d� k������� � �ž�� ����� p�hos����� And��u��� ����í�� ����n�� � �R?

stavem. Jižně od San Miguel se nacházejí sol-
né laguny Salinas de Cabo de Gata, kde je možné po 
celý rok kromě zimních měsíců pozorovat různé dru-

celý 
přírodní park Cabo de 

Granada
Celodenní výlet do Granady s návštěvou Alhambry 

a zahrad Generalife. Ve volném čase v historickém cent-
ru se můžete procházet starobylými uličkami, arabskou 
čtvrtí, vystoupat na vyhlídku na město nebo se posadit 
v tradiční hospůdce se španělským vínem či nakupovat 
na arabském bazaru s množstvím suvenýrů. Odpoledne 
návrat do hotelu.
Kvůli striktním podmínkám vstupu do Alhambry, dopo-
ručujeme zakoupení výletu Granada již v předprodeji 
v  ČR, vstupenky do Alhambry jsou na jméno a nepře-
nosné (veškeré změny jsou možné nejpozději měsíc 
předem).
V destinaci bude možné do vyprodání zásob zakoupit 
výlet do Granady včetně palácového komplexu Alhamb-
ra s místním průvodcem, po vyčerpání limitu lístků do 
Alhambry se bude nabízet výlet Granada – samostatná 
prohlídka „veřejných“ prostor Alhambry (palác Carlos V., 
arabské lázně, brána Spravedlnosti atd., historicé jádro 
města – katedrála, Královská kaple, maurská čtvrť Alba-
ycín (UNESCO), volný čas.

Národní park Cabo de Gata –  Nijar
Cabo de Gata je největší přímořskou chráněnou 

oblastí v  Andalusii a  nabízí překrásné výhledy na 

 divokou 
a  původní krajinu a  origi-

nální geologické útvary. Tato oblast je největší hor-
skou vulkanickou formací ve Španělsku, uvidíte zde 
fascinující skalní útesy, horské masivy, písčité pláže 
s  průzračnou  vodou, maják Faro de Cabo de Gata 
s  vyhlídkou na malé vesničky dokonale splývající 
s krajinou – San José, Arrecife de la Sirenas. V krajině 
Andalusie najdete půvabné bílé vesničky, „pueblos 
blancos“, charakteristické pro zdejší oblast.

Mini Hollywood – Park Oasys (Taberna) – 
celodenní výlet

V  blízkosti pouště v  Tabernas navštívíme tematic-
ký park Divokého západu – Mini Hollywood a Texas 
Hollywood. Poznejte nezapomenutelnou atmosféru 
s kovboji na koních, dřevěné kantýny a kostelíky, kde 
se natáčela spousta westernových ¢ lmů. Točili zde ¢ l-
my například Clint Eastwood, Harrison Ford, Terrence 
Hill a Bud Spencer. V parku je také mini zoo rezerva-
ce, kde spatříte například žirafy, tygry, gazely či bílé 
 nosorožce.

Guadix – Sierra Nevada
Celodenní výlet – pestrý a  zajímavý program 

vás čeká na výletě po pohoří Sierra Nevada, které se 
nachází 60 km od Roquetas de Mar. Jako první na-
vštívíme hrnčířskou dílnu, ve které se vyrábí tradiční 

barevná andaluská keramika. Další zastáv-
ka je v  Guadix, což je známá vesnice, kde 
jsou postavená obydlí v  jeskyních – přes-
tože jeskynních obydlí najdete v   jižním 
Španělsku relativně mnoho, nikde jinde 
jich  neobjevíte tolik na jednom místě 
jako ve městě Guadix (20  000  obyvatel), 
vzdáleném asi 60  km od Granady. Přes-
tože se ve městě nachází historiky velmi 
ceněná renesanční katedrála, jsou hlav-
ním lákadlem pro turisty zdejší jeskynní 
příbytky. Pokračovat budeme do Puerto 
de la  Ragua – průsmyk v Sierra Nevadě, 
odkud si vychutnáme výhled na kraji-
nu. V odpoledních hodinách návrat do 

Almeríe. Na závěr ochutnávka vína v jednom z vinař-
ství proslulé oblasti Laujar. Návrat do hotelu.

Gibraltar
Odjezd v časných ranních hodinách směrem na 

Gibraltar. Po přechodu hranic následuje projížďka 
mikrobusy po celém Gibraltaru. Zastávka na nej-
jižnějším cípu Gibraltaru na vyhlídce do Afriky přes 
 Gibraltarský průliv, u  jeskyně sv. Michala, v polovině 
skály se scházejí opičky, které si můžete vyfotogra-
fovat, následuje návštěva městečka s  množstvím 
nákupních možností, anglickými puby i kostelíky. Na 
tento výlet je nutností cestovní pas.

VÝLETY
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CENY VÝLETŮ dospělý              dítě 3–12 let

Národní park Cabo de Gata  41,00 EUR          33,00 EUR
Sierra Nevada & Gaudix 41,00 EUR          30,75 EUR
Gibraltar 80,00 EUR          64,00 EUR
Granada s Alhambrou 71,00 EUR          57,00 EUR
Minihollywood – 
westernový zábavní park 46,00 EUR          33,00 EUR

Ceny výletů jsou orientační a liší se dle letoviska.  
Minimální počet účastníků je 15 osob. Granada 
a Gibraltar minimálně 40 osob/autobus. Děti do 3 let 
zdarma, bez nároku na služby. 

 divokou 
a  původní krajinu a  origi-

barevná andaluská keramika. Další zastáv-
ka je v  Guadix, což je známá vesnice, kde 
jsou postavená obydlí v  jeskyních – přes-
tože jeskynních obydlí najdete v   jižním 
Španělsku relativně mnoho, nikde jinde 
jich  neobjevíte tolik na jednom místě 
jako ve městě Guadix (20  000  obyvatel), 

Almeríe. Na závěr ochutnávka vína v jednom z vinař-
ství proslulé oblasti Laujar. Návrat do hotelu.



COSTA DE ALMERÍA /  
ROQUETAS DE MAR

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, nápoje k jídlu (voda, víno, pivo, 
nealko), alkoholické a nealkoholické 
nápoje místní výroby v barech, dle ná-
pojového lístku AI 11.00-24.00 hod., 
lehké občerstvení během dne, odpo-
lední káva/čaj, sladké pečivo, animační 
programy. V den odjezdu all inclusive 
končí ve 12.00 hod.  

Poloha: hotel s polohou přímo u plá-
že s hrubším pískem, umístěný v srdci 
Roquetas de Mar, v okolí restaurace, 
bary a obchůdky. Letiště je vzdáleno  
40 km, starobylé město Almería 27 km, 
autobusová zastávka 100 m. V blízkosti 
18jamkové golfové hřiště.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, vý-
tahy, bufetová restaurace se show 
cooking, 2 tematické restaurace (ital-
ská, asijská), lobby bar, bar u bazénu, 
2 bazény, jacuzzi, dětský bazén, bazén  
s divokou řekou, vodní park pro nej-
menší se skluzavkami, lehátka a slu-
nečníky u bazénu, fitness, víceúčelové 
hřiště, garáž, Biomar SPA Roquetas 
centrum (vstup od 16 let), denní  
a večerní programy pro děti a dospě-

lé, sportovní vyžití v rámci animačních 
programů, např. basketbal, fotbal, stol-
ní tenis, plážový volejbal, padel, šipky, 
lukostřelba.

Internet: WiFi (ve veřejných prostorách 
i na pokoji zdarma), internetový koutek 
(za poplatek). 

Ubytování: 294 moderně vybavených 
pokojů s klimatizací, plně vybavenou 
koupelnou/WC, vysoušečem vlasů, te-
lefonem, SAT/TV, trezorem, minibarem, 
WiFi připojením, terasou nebo balko-
nem. Pokoj premium je úplně stejný 
jako pokoj standard, jen má navíc  
1 pohovku, která slouží jako přistýlka 
pro 3. osobu. 

Služby za poplatek: garáž (cca  
14 EUR/den), konferenční sál, internet, 
minibar, Biomar SPA Roquetas cent-
rum: sauna, masáže a další lázeňské 
procedury.

Pro děti: dětský bazén, vodní skluzavky 
pro nejmenší, dětská postýlka (zdarma, 
na vyžádání), miniklub, animace.

www.firo.cz/EBX286

Krásný hotelový komplex s výbornou kuchyní, kvalitními službami a malým 
vodním parkem pro děti nabízí vše ke strávení příjemné dovolené.

Možnosti obsazení: pokoj standard: XX
pokoj premium: maxim. obsazenost: 
XXx / XXX
na vyžádání rodinné pokoje: maxim. 
obsazenost: XX-XXxx / XXXx
(dítě do 2 let se započítává do obsaze-
nosti pokoje) 

Hotel Protur Roquetas Spa 

all inclusive 

1. dítě do 7 let
 od 99 Kč

PRAHA
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COSTA DE ALMERÍA /  
ROQUETAS DE MAR

Stravování: polopenze, za příplatek all 
inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, nápoje k jídlu: voda, nealko, pivo, 
víno, během dne lehké občerstvení, ne-
alkoholické a alkoholické nápoje místní 
výroby 10.00-01.00 hod. v hlavní sezó-
ně, mimo hlavní sezónu 10.00-24.00 
hod. Lehké občerstvení během dne 
(12.00-15.00 hod.; 17.00-19.00 hod.), 
zmrzlina, sporty v hotelu.

Poloha: hotel přímo u pláže s hrubším 
pískem, nachází se v urbanistické zóně 
Roquetas, cca 800 m od golfového hřiš-
tě Playa Serena. V blízkém okolí nákupní 
možnosti, restaurace a bary. Pevnost 
Santa Ana cca 3,5 km místní promená-
dou, centrum Roquetas cca 4 km, auto-
busová zastávka 200 m od hotelu.

Vybavení: vstupní hala, recepce, hlav-
ní restaurace El Patio, bar Queens, bar 
u bazénu, bazén, aquapark, možnost 
využívat bazén se skluzavkami, jacuzzi 
(vstup od 18 let) a all inclusive služby 
v sousedním hotelu Playasol, lehátka  
a slunečníky u bazénu zdarma, palmový 
háj, možnost zapůjčení osušek (záloha 
10 EUR + výměna cca 1 EUR), sportovní 
aktivity, animační programy.

Internet: WiFi v hale (30 minut/den 
zdarma), internetový kout (za poplatek).

Ubytování: ve 130 pokojích, komfortní 
standardní pokoje s klimatizací, 2lůžka 
velikosti 1,35 x 2 m bez možnosti další 
přistýlky, vybavená koupelna/WC, vy-
soušeč vlasů, SAT/TV, trezor (za popla-
tek), minibar (doplňování za poplatek), 
balkon nebo terasa.

Služby za poplatek: internet, WiFi 
(déle než 30 minut/den), trezor.

Pro děti: dětský bazén, skluzavky do 
bazénu (minim. výška 120 cm), dětská 
postýlka (zdarma, na vyžádání).

www.firo.cz/EPI286

Hotel s typickou andaluskou architekturou, vhodný pro všechny věkové kategorie, pro 
rodiny s dětmi, kvalitní služby, výborné stravování, dobrá poloha v srdci Roquetas.

Možnosti obsazení:  
XX / XXX / XXx / XXxx / XXXx
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje) 

Playalinda Aquapark & Spa 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

all inclusive 

PRAHA

59 | Prodejní místa na str. 527, 530–531

JIŽNÍ ŠPANĚLSKO › ANDALUSIE › COSTA DE ALMERÍA

bezlepková 
strava

klimatizace 
zdarma

skluzavky / 
tobogány



COSTA DE ALMERÍA /  
ROQUETAS DE MAR
Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou 
bufetu, nápoje k jídlu (voda, nealko, 
pivo, víno), alkoholické a nealkoho-
lické nápoje místní výroby v barech 
10.00–24.00 hod., lehké občerstvení 
během dne (hamburger, hranolky, 
hot dog, sendviče) 12.00–16.00 hod., 
sporty a celodenní animační programy 
v hotelu, fitness - 1 hod./den. Nápoje 
na diskotéce 23.00-02.00 hod., mat-
race na lehátka. All inclusive Gold: 

za příplatek -  služby all inclusive a na-
víc 1x vstup týdně/pokoj do 3 ze 4 te-
matických restaurací - Mediterranean, 
Italian „Carlo´s", Asia nebo Grill El Oli-
vo (restaurace v provozu cca od 15.06. 
do 15.09. 2020), trezor zdarma. 

Poloha: hotelový resort přímo u pís-
čité pláže s hrubším pískem v leto-
visku Roquetas de Mar, skládá se ze 
dvou budov, budovy Garden a budovy 
Park. V okolí restaurace, bary a nákup-
ní možnosti. Letiště je vzdáleno cca  
40 km, starobylá Almería 27 km.

Vybavení: vstupní haly s recepcí, vý-
tahy, restaurace se show cooking, bar 
v budově 10.00-24.00 hod., bar „Pla-
za“ u bazénu 12.00-24.00 hod., bar 
„Las Vegas“ 17.00-24.00 hod., disko-
téka „Image“ 23.00-02.00 hod., míst-
nost na zavazadla, zahrada, lehátka  
a slunečníky u bazénů, venkovní bazén 

Velmi oblíbený hotel přímo na pláži, velmi kvalitní služby all inclusive, 
vhodné pro rodiny s dětmi, akvapark pro děti.

Hotel Zoraida Park & Garden Resort  

 
Video na 

jen s FIRO-tour

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč
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Možnosti obsazení: standard/junior 
suite: XX / XXx / XXxx / XXX / XXXx
(dítě do 2 let se započítává do obsaze-
nosti pokoje) 

se slano-sladkou vodou, osušky k bazé-
nu (vratná záloha, výměna 1 EUR/ks), 
vnitřní bazén a sauna (v provozu mimo 
hlavní sezónu), půjčovna aut, parková-
ní, PC herna s automaty, obchůdky, fit-
ness, celodenní animační programy pro 
děti i dospělé. V resortu je menší akva-
park s dětskými atrakcemi a tobogány 
(sladká voda). Veškeré služby (kromě re-
staurace - klienti využívají restauraci ve 
své budově, kde jsou ubytovaní - menu 
je identické) mohou využívat klienti  
z obou budov (Park i Garden).

Internet: WiFi zóna (zdarma), interne-
tový koutek (za poplatek). 

Ubytování: budova Park nabízí 495 
standardních pokojů, budova Gar-
den 353 pokojů, pokoje jsou kom-
fortně a funkčně vybavené, o rozloze  
15 m2. Mají klimatizaci, plně vybavenou 
koupelnu/WC, telefon, SAT/TV, trezor 

(za poplatek), ledničku, balkon nebo 
terasu. Všechny pokoje mají 2 lůžka  
o velikosti 150 cm x 190 cm, bez mož-
nosti další přistýlky. Výhled na moře za 
příplatek.

Služby za poplatek: výhled na moře, 
trezor na pokoji, internet. koutek, te-
matické restaurace, výměna osušek  
k bazénu. 

Pro děti: dětský bazén, dětské postýl-
ky (zdarma, na vyžádání), dětský vod-
ní park, tobogány (od 125 cm výšky).  
Dětský klub Firáček funguje v hotelu 
01.07.-31.08.2020.

www.firo.cz/EZP286

standard pokoj budova Garden
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Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu – během jídla se podává voda, 
pivo, domácí víno, sangria. Neomeze-
ná konzumace místních alkoholických  
a nealkoholických nápojů 10.00–24.00 
hod. Během dne lehké občerstvení 
(např. sendvič, hamburger, hot dog, 
salát, hranolky, kuřecí nugety, ovoce) 
v baru La Chapelle, káva, zmrzlina bě-
hem dne. Tematické restaurace Zeker, 
Takamaka, Grill - 1x za pobyt možnost 
využití, nutná předchozí rezervace.

Poloha: přímo u písčité pláže s hrubším 
pískem, vstup na pláž oddělen pouze 
místní promenádou, hotelový komplex 
v klidnější části hotelové zóny letoviska 
Roquetas de Mar, město s architektu-
rou typickou pro andaluskou oblast Al-
mería. Možnost procházek po plážové 
promenádě (vstup přímo z hotelu).

Vybavení: prostorná vstupní hala s re-
cepcí, výtahy, nová bufetová restaurace 
se show cooking, tematické restaurace 
(1x možný vstup za pobyt zdarma - 
nutná rezervace předem): restaurace 
Zeker, asijská restaurace Takamaka, 
nově otevřená restaurace Grill. Re-
staurace Green Monkey (za poplatek). 
Hlavní bar 360°, bar Nemo, Bar la Cha-
pelle, místnost na zavazadla, půjčovna 
aut, stolní tenis, biliár, bazény, dětský 
bazén, bazén s vířivkou, terasy na opa-
lování, slunečníky a lehátka u bazénu, 
možnost zapůjčení osušek k bazénu (za 
vratnou zálohu), obchod se suvenýry. 

Velmi oblíbený čerstvě zrekonstruovaný hotel postavený v andaluském stylu.  
Hotel s moderními prvky, pestrou kuchyní a službami all inclusive. Tobogány, 
bazén se skluzavkami.

Mediterraneo Bay Hotel & Resort  

 
Video na 

jen s FIRO-tour

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
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Možnosti obsazení: XX / XXx / XXxx / XXX / XXXx / XXXX
(dítě do 2 let se započítává do obsazenosti pokoje) 

Menší akvapark se skluzavkami pro děti 
+ brouzdaliště s hasičským autem. Den-
ní a večerní animační programy pro děti  
i dospělé. Nově 2020 - velký vybavený 
vnitřní dětský klub s videohrami, hrač-
kami, wellness zóna se saunou, vnitřním 
klimatizovaným bazénem, místnosti pro 
masáže. 

Internet: WiFi v hale a baru Paris (zdar-
ma), internetový koutek (za poplatek).

Ubytování: 367 pokojů: nabízíme 
standardní pokoje a junior suite. Pokoje  
s centrální klimatizací, koupelnou/WC, 
vysoušečem vlasů, telefonem, SAT/TV, 
malou ledničkou a trezorem (za popla-
tek), terasou nebo balkonem. Většina 
pokojů má výhled na moře.  Standard 
pokoje: 2 lůžka vel. 1,35 m nebo 1 lůžko 
vel. 1,50 m s možností 1 přistýlky. Čtyř-

lůžkové pokoje: 2 lůžka vel. 1,35 m, bez 
možnosti přistýlky. Junior suite: stejné 
vybavení jako standard, jsou prostornější. 
2 lůžka vel. 1,35 m, bez možnosti další 
přistýlky. Některé jsou umístěny v přízemí 
a mají z balkonu vstup k bazénu.      

Služby za poplatek: trezor, internet, 
tematické restaurace (více než 1 vstup za 
pobyt). Wellness zóna s masážemi, vnitř-
ním bazénem, nově 2020. 

Pro děti: dětský bazén, miniklub (pro 
děti od 4 let), dětská postýlka (zdar-
ma, na vyžádání). Aquapark pro děti  
a brouzdaliště s hasičským autem a to-
bogány (od 125 cm výšky).  Dětský klub 
Firáček funguje v hotelu od 01.07. do 
31.08.2020. 

www.firo.cz/EME286
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Stravování: polopenze, za příplatek 
plná penze

Poloha: 150 m od písčité pláže s hrub-
ším pískem, hotel se nachází v krásném 
letovisku Roquetas de Mar, nedaleko 
golfového hřiště Playa Serena. V okolí 
nákupní možnosti, bary, restaurace.

Vybavení: 6patrový hotel postavený 
v roce 2002 má vstupní halu s výtahy, 
recepci, restauraci, kavárnu, snack bar, 
menší fitness, terasy na opalování s le-
hátky a slunečníky u bazénu, bazén se 
skluzavkou, možnost zapůjčení osušek 
(záloha + poplatek za výměnu), denní  
a večerní animační programy.    

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: 107 komfortně vybave-
ných standardních 2lůžkových pokojů  
s klimatizací, koupelnou/WC, telefonem, 
vysoušečem vlasů, SAT/TV, minibarem  
a trezorem (za poplatek), balkonem 
nebo terasou. Možnost ubytování  
v 1-2ložnicových apartmánech, maxim. 
obsazenost 6 osob (na vyžádání). 

Služby za poplatek: trezor, dětská 
postýlka, parkoviště, beauty salon. 

Pro děti: dětský bazén, skluzavka do 
bazénu, dětské židličky, postýlka (na 
vyžádání, za poplatek cca 5 EUR/den), 
miniklub.

www.firo.cz/EEN286

Pěkný hotelový komplex s dobrou polohou nedaleko pláže. Vhodný pro všechny věkové kategorie.

Možnosti obsazení:  
XX / XXx / XXX / XXXx / XXxx
1-2ložnicové apartmány: XX - XXXXXX
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje) 

Aparthotel Neptuno 

apartmán

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč 

PRAHA
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COSTA DE ALMERÍA /  
ROQUETAS DE MAR

Stravování: bez stravy, za příplatek 
snídaně, polopenze nebo plná penze 

Poloha: hotel z roku 2002 leží na 
okraji letoviska Roquetas de Mar, pou-
hých 300 m od pláže s hrubým pískem  
a 200 m od golfového klubu Playa Serena.  
V okolí nákupní možnosti, restaurace 
a bary.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, vý-
tah, restaurace, bar, úschovna zavaza-
del, půjčovna aut, parkoviště, zahrada, 
sauna, malé fitness, bazény, terasy na 
opalování, lehátka a slunečníky u ba-
zénu.

Internet: WiFi ve veřejných prostorách 
(1 hod. zdarma), na pokoji za poplatek.

Ubytování: v apartmánech s jednou 
ložnicí a oddělenou obývací místnos-
tí, nabízí plně vybavenou koupelnu/
WC, vysoušeč vlasů, klimatizaci/topení, 
kuchyňku, pohovku, SAT/TV, telefon, 
trezor, možnost připojení WiFi (za po-
platek), balkon nebo terasu. 

Služby za poplatek: trezor, WiFi na 
pokoji (cca 6 EUR/den), dětská postýl-
ka.

 
 

Pro děti: dětská postýlka (cca 4 EUR/
den, platba na místě, na vyžádání), dět-
ské menu.

Poznámka: možnost bezlepkové stra-
vy - nutné ověřit při koupi zájezdu, 
hotel musí být informován dopředu. 
Nutné také připomenutí se na recepci 
v den příjezdu.

www.firo.cz/EAC286

Kvalitní hotel vhodný pro všechny věkové kategorie.

Možnosti obsazení:  
studio: XX / XXX / XXx / XXxx / XXXx / XXXX

Hotel Arena Center 

apartmán

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
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COSTA DE ALMERÍA /  
ROQUETAS DE MAR

Stravování: bez stravy, za příplatek 
polopenze 

Poloha: apartmány se nacházejí  
v klidné části Roquetas de Mar, na 
ostrůvku uprostřed 18jamkového gol-
fového hřiště Playa Serena, 500 m od 
písčité pláže s hrubým pískem, nákup-
ních možností, barů, promenády.

Vybavení: apartmány jsou vystavěny 
ve stylu andaluské vesnice, nabízí tyto 
služby: recepci, restaurace, bary, TV 
místnost, 2 rozsáhlé bazény s dětskou 

sekcí, terasy na opalování, lehátka  
a slunečníky u bazénu, parkoviště. Ofi-
ciální kategorie 2 klíče = 3 hvězdy. 

Internet: WiFi zóna (za poplatek). 

Ubytování: prostorné apartmány  
s oddělenou ložnicí a 2 lůžky,  
vel. 105 x 190 cm, vybavenou kuchyní 
(nádobí, konvice, vařič, lednice; není 
mikrovlnná trouba), obývacím pokojem  
s jídelním koutem a rozkládací pohov-
kou (pro 2 osoby), SAT/TV, trezorem, 
balkonem s výhledy na golfové hřiště, 
bazény nebo do zahrady. Výměna ruč-
níků 2× týdně, ložní prádlo 1× týdně.

Služby za poplatek: parkoviště, tre-
zor, WiFi zóna, biliár.

Pro děti: dětská část bazénu, dětská 
postýlka (zdarma, na vyžádání).

www.firo.cz/EGF286

Apartmánový komplex nedaleko moře a golfového hřiště, pro ty, kteří chtějí více poznat místní restaurace, 
kuchyni nebo hodně cestovat či hrát golf a nebýt příliš svázáni s hotelem.

Možnosti obsazení:  
XX / XXX / XXx / XXxx / XXXx / XXXX
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje) 

Apartmány Golf Center 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

2. dítě do 13 let
 za mimořádnou cenu

PRAHA
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ROQUETAS DE MAR

Stravování: polopenze, za příplatek 
plná penze 

Poloha: aparthotel se nachází v hote-
lové zóně u pláže s hrubším pískem, 
u plážové promenády, cca 500 m od 
golfového hřiště, v okolí naleznete re-
staurace, bary, obchody. Letiště Almería 
cca 30 km.   

Vybavení: vstupní hala s recepcí, re-
staurace, bar, bazén, lehátka a sluneč-
níky u bazénu zdarma, vnitřní bazén, 
fitness, sauna, stolní tenis, denní a ve-
černí aktivity a zábava. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: klimatizované 1ložnicové 
apartmány s oddělenou obývací míst-
ností, vybavená kuchyňka, lednička, 
TV/SAT, telefon, balkon, koupelna, vy-
soušeč vlasů. 

Služby za poplatek: parkoviště, tre-
zor, kadeřnictví, masáže 

Pro děti: miniklub, bazén, dětská 
postýlka. 

www.firo.cz/EHI286

Hotelový komplex u široké pláže nabízí kvalitní služby, vhodný pro rodinnou dovolenou.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX / XXxx / XXXx  / XXXX

Aparthotel Bahia Serena 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
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COSTA DE ALMERÍA /  
ROQUETAS DE MAR

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu – nápoje k jídlu (voda, nealko, 
pivo, víno), 11.00-23.30 hod., místní 
alkoholické nápoje (whisky, vodka, gin, 
rum) a nealkoholické nápoje v barech, 
lehké občerstvení během dne, zmrzlina 
pro děti 15.00-17.00 hod., animační 
programy v hotelu. All inclusive nezahr-
nuje kávu espresso, minerální a balenou 
vodu, čerstvé džusy.

Poloha: hotel se nachází přímo u hru-
bozrnné písčité pláže, oddělen pouze 
městskou promenádou, v srdci letovis-
ka, v okolí několik obchůdků, restaurací 
a barů. Letiště v Almérii je vzdáleno cca 
40 km.

Vybavení: klimatizovaná vstupní hala  
s recepcí, místnost na zavazadla, smě-
nárna, výtahy, restaurace a bary, stolní te-
nis, tenisový kurt (nutné vlastní vybavení 
na tenis - hotel nemá k dispozici rakety  
a míčky), malé fitness, 2 bazény, dětský 
bazén, bar u bazénu, terasy na opalo-
vání se slunečníky a lehátky u bazénu, 
osušky k bazénu za poplatek, animační 
programy.

Internet: WiFi zóna za poplatek (cca  
5 EUR/den, 12 EUR/3 dny, 20 EUR/7 
dní), internetový koutek (za poplatek).

Ubytování: 372 komfortně a funkčně 
vybavených standardních pokojů s in-
dividuální klimatizací, koupelnou/WC, 
vysoušečem vlasů, telefonem, trezorem 
(za poplatek), miniledničkou, SAT/TV, 
balkonem. Většina pokojů má minimál-
ně boční výhled na moře. 

Služby za poplatek: trezor, WiFi, in-
ternet, parkoviště, půjčovna jízdních kol 
(před hotelem), osušky k bazénu (záloha 
cca 15 EUR, každá výměna cca 1 EUR).

Pro děti: dětská postýlka (zdarma, 
na vyžádání), dětský bazén, miniklub  
(4-12 let), minidisko.

www.firo.cz/EDF286

Hotel se skvělou polohou v centru hotelové zóny nabízí vše ke strávení příjemné dovolené, 
pro všechny věkové skupiny.

Možnosti obsazení:  
XX / XXx / XXX / XXxx / XXXx
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje) 

Hotel Roc Golf Trinidad 

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
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COSTA DE ALMERÍA /  
ROQUETAS DE MAR

Stravování: polopenze, za příplatek all 
inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, nápoje k jídlu (voda, nealko, pivo, 
víno), nealkoholické a alkoholické nápo-
je místní výroby (pivo, sangria, domácí 
víno, vodka, rum, whisky, brandy, likéry) 
10.30-23.30 hod., čaj, káva, lehké ob-
čerstvení během dne, zmrzlina, hotelové 
animace.

Poloha: přímo na pláži s hrubším pís-
kem, hotel nabízí vynikající zázemí pro 
rodinnou dovolenou, v blízkém okolí 
nákupní možnosti, autobusová zastávka 
hned vedle hotelu, stará část Roquetas 
cca 2,5 km, pěknou procházkou po 
místní promenádě, v okolí golfové hřiště 
Playa Serena.

Vybavení: hotel po celkové rekonstruk-
ci v roce 2017, 7patrová budova, vstupní 
hala s recepcí, výtahy, restaurace, bary, 
fitness, terasy na opalování, slunečníky 
a lehátka u bazénu, bazén, parkoviště, 
wellness centrum (masáže, sauna, vnitř-
ní bazén, jacuzzi), animační programy. 
Během večeří jsou u pánů vyžadovány 
kalhoty s dlouhými nohavicemi. 

Internet: WiFi zdarma v celém hotelu, 
internet za poplatek. 

Ubytování: 505 pokojů superior, kli-
matizace, koupelna/WC, vysoušeč vla-
sů, telefon, SAT/TV, trezor (zdarma), 
minilednička, balkon nebo terasa. Na 
pokoji jsou 2 široká lůžka pro 2-4 osoby, 
bez možnosti další přistýlky. Za příplatek 
pokoje s bočním výhledem na moře. 

Služby za poplatek: internet, wellness 
centrum, výhled na moře, biliár, stolní 
tenis.

Pro děti: dětský bazén, dětské sklu-
zavky do bazénku, dětská postýlka 
(zdarma, na vyžádání), hřiště, miniklub 
(5-16 let, v hlavní sezóně).

www.firo.cz/EHS286

Hotel po celkové rekonstrukci v roce 2017. S výbornou polohou přímo v srdci Roquetas. 
V okolí nákupní možnosti, hotel přímo na pláži, vše na dosah ruky.

Možnosti obsazení: 
 XX / XXX / XXx / XXxx / XXXx

Hotel Best Sabinal 

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
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COSTA DE ALMERÍA /  
ROQUETAS DE MAR - AGUADULCE

Stravování: polopenze, za příplatek 
all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, nápoje k jídlu (nealko, pivo, víno), 
nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby v barech 10.00–01.00 
hod. v hlavní sezóně, mimo hlavní 
sezónu 10.00-24.00 hod.; lehké ob-
čerstvení během dne (cca 12.00-15.00 
hod. a 17.00-19.00 hod.), zmrzlina, 
animační program.

Poloha: hotel leží u dlouhé písčité plá-
že s hrubším pískem, kterou odděluje 
od hotelu pouze promenáda a nefre-
kventovaná silnice. Promenáda spo-
juje poklidnější letovisko Aguadulce  
s Roquetas de Mar, kam lze dojít či do-
jet na kole. V okolí nákupní možnosti, 
restaurace, bary, přístav. Almería cca 
10 km. Roquetas de Mar cca 12 km.  
V okolí dále najdete poušť v Tabernas 
či golfová hřiště.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, vý-
tah, restaurace, bary, úschovna zava-
zadel, konferenční místnost, zahrada, 
venkovní bazén s jacuzzi (vstup od 
18 let), dětský bazén, malý aquapark 
se skluzavkami, u bazénu lehátka, 
slunečníky, ručníky (kauce 10 EUR), 
pétanque, obří šachy, minigolf, stolní 
tenis, tenisové kurty, sportovní náčiní 
(kauce 10 EUR).

Internet: WiFi (30 minut/den zdar-
ma). 

Ubytování: standardní pokoje  
s 1 nebo 2 lůžky (1,35 m x 2 m), bez 
možnosti další přistýlky, vybavená 
koupelna/WC, vysoušeč vlasů, klima-
tizace/topení, stropní ventilátor, SAT/
TV, telefon, trezor a minibar (za popla-
tek), balkon nebo terasa. Na vyžádání 
tematický pokoj pro velké rodiny (až 
pro 6 osob).

Služby za poplatek: trezor, minibar, 
tenis, wellness centrum, parkoviště, 
WiFi (déle než 30 minut/den), WiFi 
premium, domácí mazlíček do 15 kg.

Pro děti: dětská postýlka (zdarma, na 
vyžádání), dětská židlička, miniklub, 
bazén se skluzavkami.

www.firo.cz/EDU286

Doporučujeme klientům, kteří vyhledávají poklidnější letovisko, krátký transfer z letiště, 
dlouhé pláže, kvalitní hotelové služby.

Možnosti obsazení: standard/superior: XX / XXX / XXx / XXxx / XXXx
tematický pokoj: XXx / XXxx / XXxxx / XXxxxx / XXXx / XXXxx / XXXxxx
(dítě do 2 let se započítává do obsazenosti pokoje) 

Hotel Playadulce 

all inclusive 

PRAHA

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč
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COSTA DE ALMERÍA / ALMERIMAR

Stravování: polopenze, all inclusive 
za příplatek 

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, nápoje k jídlu (voda, pivo, víno, 
nealko), nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby v barech 10.00-
23.30 hod., lehké občerstvení během 
dne 12.00-18.00 hod., animační pro-
gramy. 

Poloha: cca 10 m od hrubozrnné 
písčité pláže, v první linii, pouze za 
místní promenádou, hotel obklo-
pen golfovým hřištěm, přístav cca  
200 m, městečko El Ejido 5 km, ná-
kupní centrum 5 km, Roquetas de Mar  
23 km, Almería 45 km, letiště v Almeríi  
55 km. Za hotelem se nachází 27jam-
kové golfové hřiště Almerimar o roz-
loze cca 802 000 m2. V okolí hotelo-
vá zástavba, v přístavu několik barů  
a restaurací, Almerimar je nové klidné 
letovisko s menším množstvím zábavy. 

Vybavení: 5patrový hotel nabízí 
vstupní halu s recepcí, výtahy, 2 re-
staurace, bary, bar u bazénu, zahradu, 
terasy na opalování, lehátka a sluneč-
níky u bazénu, 2 bazény, 1 dětský 
bazén, možnost zapůjčení osušek (zá-
loha), kurty na tenis a squash, fitness 
centrum, saunu, jacuzzi, turecké láz-
ně, konferenční sály, denní a večerní 
animační programy.  

Internet: WiFi zdarma v celém hotelu, 
internetový kout (za poplatek).

Ubytování: standardní pokoje jsou 
komfortně vybaveny, nabízí klimati-
zaci, koupelnu/WC, vysoušeč vlasů, 
telefon, SAT/TV, trezor a WiFi na po-
koji (zdarma), minibar (za poplatek), 
balkon nebo terasu. V pokoji možnost 
1 přistýlky (omezený prostor), přistýlka 
je formou rozkládacího křesla.

Služby za poplatek: internet. kou-
tek, minibar, půjčovna kol, squash, 
sauna, turecké lázně. 

Pro děti: dětský bazén, dětská postýl-
ka (zdarma), miniklub (3-12 let), dět-
ský park, tobogány (od 125 cm výšky) 
a skluzavky.

www.firo.cz/EZR286

Hotel s dobrou polohou u pláže, blízko přístavu, vedle golfového hřiště. Přímo v areálu 
hotelu aquapark s tobogány a skluzavkami. Výborná kuchyně.

Možnosti obsazení: pokoj standard: XX / XXx
pokoj superior: XX / XXx / XXxx / XXX / XXXx / XXxxx (na vyžádání)
(dítě do 2 let se započítává do obsazenosti pokoje) 

Hotel AR Almerimar 

pokoj standard

 
Video na 

jen s FIRO-tour

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
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COSTA DE ALMERÍA / VERA 

Stravování: polopenze, za příplatek all 
inclusive 

All inclusive: snídaně, oběd a večeře 
formou bufetu (nápoje k hlavním jídlům 
- voda, nealko, pivo, víno), lehké občer-
stvení během dne (11.00–19.00 hod.), 
zmrzlina pro děti, odpolední káva, čaj 
a zákusky, vybrané alkoholické a neal-
koholické nápoje místní výroby (10.00–
24.00 hod.), animační programy.

Poloha: přímo na písečné pláži v le-
tovisku Vera v blízkosti aquaparku.  
V okolí obchody, bary, restaurace, au-
tobusová zastávka (spojení do města 
Mojácar). Letiště vzdáleno cca 80 km, 

město Mojácar 10 km. Transfer cca  
80 minut. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí,  
4patrové budovy, výtahy, hlavní restau-
race, 2 restaurace á la carte (italská  
a středozemní), lobby bar, SPA centrum. 
Venkovní bazén, jacuzzi (vstup pro starší 
15 let), bar u bazénu, terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky 
oproti kauci (výměna cca 1 EUR), sklu-
zavky a tobogány, stolní tenis, šipky, 
volejbal, posilovna, minigolf a sportovní 
aktivity v rámci animačních programů.    

Internet: WiFi v lobby (zdarma  
30 minut/den).

Ubytování: standardní pokoje nabízí 
2 lůžka 1,35 x 2 m, bez možnosti další 
přistýlky, klimatizaci, koupelnu/WC, vy-
soušeč vlasů, stropní ventilátor, TV/SAT, 
telefon, minibar, trezor (za poplatek), 
terasu nebo balkon.

Služby za poplatek: půjčovna kol, 
vodní sporty na pláži, procedury ve SPA 
centru. 

Pro děti: dětská postýlka zdarma (na vy-
žádání), dětský bazén, hřiště, minigolf, 
miniklub.

Delegát: v oblasti Vera - pouze asisten-
ce delegáta na telefonu.

www.firo.cz/EZO286

Hotel s polohou u široké pláže v letovisku Vera nabízí pestré zázemí, bohaté vyžití, 
kvalitní kuchyni a možnost all inclusive.

Možnosti obsazení:  
XX / XXx / XXX / XXxx / XXXx
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje)  

Hotel Zimbali Playa 

all inclusive 

PRAHA

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč
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COSTA DE ALMERÍA / VERA 

Stravování: polopenze, za příplatek 
plná penze 

Poloha: přímo na nudistické pláži,  
v letovisku Playas de Vera. Resort leží 
na cca 9,5 km dlouhé pláži, moře zde 
bylo několikrát vyznamenáno pro kva-
litu a čistotu vody, strategická poloha 
hotelu umožňuje navštěvovat místní 
národní parky (Parque Natural Cabo 
de Gata [60 km] a Sierra de Maria), 
dále vyzývá k návštěvě přírodních lo-
kalit (kras Gypsum Sorbas [45 km]  
a pouště v Tabernas). Městečko Vera cca 
7 km, Garrucha cca 7,9 km, Mojácar 
cca 13,5 km, Almería cca 98,5 km, le-
tiště v Almeríi 86 km, Granada 239 km. 
Zastávka autobusu 50 m, restaurace  
a bary cca 50 m, vodní park „Aquavera“ 
cca 1,6 km, Vera býčí aréna cca 8 km, 
Desert Spring Golf Club 8 km. V okolí 
několik obchodů, restaurací a barů.

Vybavení: prostorná vstupní hala, 
recepce, výtahy, bufetová restaura-
ce, bary, bazén se skluzavkou, terasy 
na opalování, lehátka a slunečníky  
u bazénu, možnost zapůjčení osušek 
k bazénu (záloha + poplatek za vý-
měnu, cca 1 EUR), jacuzzi (vstup od  
18 let), palmový háj, vnitřní bazén (ote-
vřen mimo letní sezónu), obchod se 
suvenýry, kadeřnictví. Sportovní vyžití  
v hotelu: pétanque, minigolf (záloha na 
vybavení), tělocvična, obří šachy, stolní 
tenis, šipky, lékařská služba.

Internet: WiFi (30 minut zdarma  
v hale/den), internetový koutek (za po-
platek).

Ubytování: 281 pokojů s 2 lůžky o ve-
likosti 1,05 x 2 m a pohovkou 0,90 m 
x 2 m, klimatizace, stropní ventilátor, 
koupelna/WC, vysoušeč vlasů, telefon, 
SAT/TV, trezor a minibar (za poplatek), 
balkon nebo terasa. Za příplatek studia, 
stejné vybavení, navíc mají kuchyň-
ku. Případně cena za junior suite nebo 
apartmán na vyžádání.

Služby za poplatek: internet, minibar, 
lékařská služba, parkoviště, kadeřnictví, 
půjčovna kol a aut, prádelna, směnárna, 
výměna osušek k bazénu, Beach Club, 
WiFi (déle než 30 minut/den) a premium 
WiFi.

Pro děti: miniklub, bazén, skluzavka, 
dětská postýlka (zdarma).

Poznámka: hotel pro nudisty, během 
dne musí být klienti u bazénu nazí,  
v ostatních částech hotelu je to na volbě 
každého klienta, do restaurace nutné 
oblečení, stejně tak od 20.00 hod. musí 
být všichni klienti oblečeni. Je zakázáno 
pořizovat fotografie a videa v nudistické 
části hotelu.  

Delegát: v oblasti Vera - pouze asisten-
ce delegáta na telefonu.

www.firo.cz/EVR286

Ideální dovolená pro nudisty - jediný hotel na španělské pevnině, který tyto služby nabízí. 
Hotel ze známého hotelového řetězce Playa, výborná strava, kvalitní hotelové služby.

Možnosti obsazení:  
standard/studio/junior suite: XX /  XXx 
apartmán: XX - XXXx / XXxx
(dítě do 2 let se započítává do obsaze-
nosti pokoje) 

Hotel Veraplaya Club 

hotel pro nudisty

PRAHA
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Jižní Španělsko – Andalusie – Costa de la Luz
Pro cestovní ruch se oblast Costa de la 
Luz otevřela teprve nedávno. Místní pláže 
bezpochyby patří k nejkrásnějším v Evropě.

Najdeme zde kilometry přírodních pláží s jemným pískem na březích 
Atlantského oceánu. Příjemné podnebí zde panuje po celý rok. 
Menší letoviska jsou naprostým protikladem středomořského pobřeží 
Andalusie. Ayamonte, Islantilla, Isla Canela a Isla Cristina ležící 
u portugalských hranic, původně rybářské vesničky, jejichž klientela se donedávna 
skládala spíše ze španělských výletníků, jsou postupně poznávány i zahraničními turisty.

Jako ostatní oblasti Andalusie nabízí i Costa de la Luz 
svým návštěvníkům mnoho možností, jak příjemně 
a zajímavě prožít dovolenou:
V severní části vás čekají rozkvetlé horské louky Sierra 
de Aracena, u pobřeží nádherné pláže. Za návštěvu jis-
tě stojí národní park Doñana, který se rozkládá v deltě 
řeky Guadalquivir. Tato rezervace oplývá krásnou exo-
tickou krajinou, skýtá útočiště pro více než 400 druhů 

ptactva. Plameňáci i ohrožený orel iberský patří mezi 
chráněné druhy. V tomto úžasném prostředí žije napří-
klad i chráněný druh rys pardálový, dále stáda daňků 
evropských, cibetky či želvy žlutohnědé. Nezapomeňte 
si k návštěvě Doñany dalekohled. Navštivte také místní 
vesničky, kde spatříte život typický pro andaluský ven-
kov, například El Rocío, Matalascañas, Minas de Riotin-
to, Aracena. Nevýznamnější město oblasti je Huelva – 
je to průmyslový přístav s poměrně rušným centrem. 
Prohlédněte si také Lugares Colombinos – pod tímto 
jménem se skrývá trojice měst Palos de la Frontera, 
Moguer a La Rábida – všechna 3 města sehrála klíčo-
vou roli v Kolumbových přípravách na objevné plavby.

INFORMACE časový posun: 0 hod. • měna: euro • úřední jazyk: španělština
• doba letu: cca 3 hod. 10 minut

FIRO NÁZOR příjemné podnebí, nádherné široké písčité pláže s jemným pískem 
• kvalitní plážové hotely s all inclusive • přírodní krásy na jihu evropského kontinentu 

• pestrá nabídka fakultativních výletů

� 
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Sevilla

CartayaIsla Cristina

La AntillaIslantilla

Isla 
Canela

Faro

COSTA DE LA LUZ
(PORTUGALSKO)

(ŠPANĚLSKO)

Isla Canela / Ayamonte
Destinace nacházející se 

v  klidné části pobřeží Cos-
ta de la Luz, poblíž příhra-
ničního rybářského města 
 Ayamonte. Ayamonte je 
jedno z  nejmalebnějších 
typických bílých andalus-
kých měst. Kouzlem toho-
to města se inspirovalo už 
v  minulosti mnoho špa-
nělských malířů a  město 
díky tomu získalo název „Měs-
to malířů“. Město v  sobě skrývá mnoho malebných 
náměstí propojených klikatými uličkami. Obyvatelé 
tohoto města zde žijí z tradičních činností. Pravidel-
ně se zde konají trhy a v letních měsících několikrát 
probíhají oslavy místních křesťanských svátků. Toto 
město je situováno na břehu řeky Guadiany, která 
tvoří přírodní hranici s Portugalskem (možnost pře-
jet do Portugalska místním přívozem). Isla Canela je 
rezidenční čtvrtí většího městečka Ayamonte, leží 
přímo u  moře, z  jedné strany obklopena mořem, 
z druhé strany řekou Guadiana. Najdete zde prome-
nádu u moře, menší přístav sportovních lodí a něko-
lik restaurací, barů a obchůdků. V centru Ayamonte, 
vzdáleného asi 3 km, na vás čekají obchodní mož-
nosti, bary, restaurace. Nejznámější pláží je Punta 
del Moral. Zdejší pláže jsou velmi pozvolné, vhodné 
pro rodiny s  dětmi, vytváří se tu laguny, při odlivu 
vystupují malé ostrůvky písku a  je zde množství 
mušlí, lastur a krabů.
Transfer z letiště: cca 80 km.

Cartaya
Poklidné letovisko nabízí koupání na panenské 

pláži – La Flecha, cca 12 km dlouhý písečný pruh se po-
stupně vytvořil mezi řekou Piedras a Atlantikem. Tyto 
pláže jsou přístupné lodí (cca 5 minut) z  přístavu El 
Portil nebo z pevniny z přístavu Terron. Ve středisku se 
nachází i menší obchodní centrum, restaurace a bary. 
Město Cartaya je vzádleno 15 km. 
Transfer z letiště: cca 110 km.

Lehátka a slunečníky jsou ve Španělsku na plážích vždy 
za poplatek. Pláže jsou veřejné, nepatří hotelu.
Blízkost portugalských hranic vyzývá k návštěvě dvou 
blízkých, a přece odlišných kultur Pyrenejského poloos-
trova, poznejte je a porovnejte. Zajeďte si prohlédnout 
nádherné pískovcové skály na plážích Algarve.
V oblasti se nachází několik kvalitních golfových hřišť, 
doporučujeme: Isla Canela Golf – 18 jamek, Islantilla 
Golf – 27 jamek, Golf Nuevo Portil – 18 jamek, Golf 
 Dunas de Doñana – 18 jamek.
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Sleva za včasnou rezervaci až 23 % 

ODLETY
– z Prahy do Fara 7/14 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Faro–Praha 
vč. letištních a bezpečnostních příplatků a palivového příplatku 

• transfer z letiště do hotelu a zpět • příslušný počet nocí 
ve vybraném ubytování • stravování dle výběru • služby delegáta 
• zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 

Algarve
Odjezd z  hotelu do malebného městečka Albu-

feira, které je významným letoviskem ve střední části 
Algarve (jižní Portugalsko). Prohlídka města, které je 
směsí historie a moderního stylu, s typickými bílými 
domy a ulicemi s obchůdky všeho druhu. V odpoled-
ních hodinách přejezd do kosmopolitního letoviska 
Vilamoura, kde se nachází největší marina Evropy. 
Návrat do hotelu.

Nákupy v Huelvě – 1/2 dne
Přístavní město Huelva je centrem provincie 

 Huelva a domovem nejstaršího španělského fotbalo-
vého mužstva Recreativo de Huelva. Historicky je spo-
jováno s  Kryštofem Kolumbem, a  tak zde naleznete 
i  jeho památník. V Huelvě návštěva místního tržiště 
s nepřeberným množstvím různého zboží nebo indi-
viduální prohlídka města.

Kolumbovy cesty a Huelva
Návštěva kláštera La Rábida, kde pobýval Kryštof 

Kolumbus a  kde našel podporu při přípravách nové 
cesty do Indie v roce 1492. Následuje prohlídka doků, 
kde jsou k vidění reprodukce tří karavel, které se zú-
častnily objevení Ameriky, a  malé muzeum. Návště-
va přístavního města Huelva, volný čas a  návrat do 
 hotelu.

Sevilla
Odjezd z  letoviska do Sevilly. Prohlídka architek-

tonických skvostů města: čtvrť St. Cruz, Maria Luisa 
Park, Plaza de España, Torre del Oro a  nádherné ka-
tedrály. Volný čas a  návrat do hotelu v  odpoledních 
hodinách.

VÝLETY

CENY VÝLETŮ dospělá osoba dítě 
Algarve 46,00 EUR 23,00 EUR
Huelva 25,00 EUR 12,50 EUR
Kolumbovy cesty 35,00 EUR 17,50 EUR
Sevilla 59,00 EUR 29,50 EUR

CENY JSOU ORIENTAČNÍ, NA MÍSTĚ OBDRŽÍTE AKTUÁLNÍ 
CENY OD DELEGÁTKY. 
Výlety si můžete zakoupit přímo na pobytovém místě 
u našeho delegáta s platbou v místní měně. Minimální počet  
dospělých účastníků pro konání výletů je 25 osob. V pžípadě 
menšího počtu mohou být výlety sdíleny s jinou CK a není 
garance česky hovořícího průvodce. Děti do 4 let zdarma, bez 
nároku na služby. Vřele vám doporučujeme využít během 
dovolené naší nabídky fakultativních výletů a poznat tak 
nejkrásnější a nejzajímavější místa destinace. Na místě Vám 
v případě zájmu naši delegáti rádi zajistí také pronájem auta.

díky tomu získalo název „Měs- Cartaya

Aktuální termíny a ceny na www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ 

z letiště Faro (obousměrný transfer, cena za auto pro 1–3 osoby)
 Isla Canela/Isla Cristina/Islantilla:  9 990 Kč/auto, uvedené ceny jsou příplatkem k základní ceně zájezdu.



Jižní Španělsko – Andalusie – Costa de la Luz
Pro cestovní ruch se oblast Costa de la 
Luz otevřela teprve nedávno. Místní pláže 
bezpochyby patří k nejkrásnějším v Evropě.

Najdeme zde kilometry přírodních pláží s jemným pískem na březích 
Atlantského oceánu. Příjemné podnebí zde panuje po celý rok. 
Menší letoviska jsou naprostým protikladem středomořského pobřeží 
Andalusie. Ayamonte, Islantilla, Isla Canela a Isla Cristina ležící 
u portugalských hranic, původně rybářské vesničky, jejichž klientela se donedávna 
skládala spíše ze španělských výletníků, jsou postupně poznávány i zahraničními turisty.

Jako ostatní oblasti Andalusie nabízí i Costa de la Luz 
svým návštěvníkům mnoho možností, jak příjemně 
a zajímavě prožít dovolenou:
V severní části vás čekají rozkvetlé horské louky Sierra 
de Aracena, u pobřeží nádherné pláže. Za návštěvu jis-
tě stojí národní park Doñana, který se rozkládá v deltě 
řeky Guadalquivir. Tato rezervace oplývá krásnou exo-
tickou krajinou, skýtá útočiště pro více než 400 druhů 

ptactva. Plameňáci i ohrožený orel iberský patří mezi 
chráněné druhy. V tomto úžasném prostředí žije napří-
klad i chráněný druh rys pardálový, dále stáda daňků 
evropských, cibetky či želvy žlutohnědé. Nezapomeňte 
si k návštěvě Doñany dalekohled. Navštivte také místní 
vesničky, kde spatříte život typický pro andaluský ven-
kov, například El Rocío, Matalascañas, Minas de Riotin-
to, Aracena. Nevýznamnější město oblasti je Huelva – 
je to průmyslový přístav s poměrně rušným centrem. 
Prohlédněte si také Lugares Colombinos – pod tímto 
jménem se skrývá trojice měst Palos de la Frontera, 
Moguer a La Rábida – všechna 3 města sehrála klíčo-
vou roli v Kolumbových přípravách na objevné plavby.

INFORMACE časový posun: 0 hod. • měna: euro • úřední jazyk: španělština
• doba letu: cca 3 hod. 10 minut

FIRO NÁZOR příjemné podnebí, nádherné široké písčité pláže s jemným pískem 
• kvalitní plážové hotely s all inclusive • přírodní krásy na jihu evropského kontinentu 

• pestrá nabídka fakultativních výletů

� 
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Sevilla

CartayaIsla Cristina

La AntillaIslantilla

Isla 
Canela

Faro

COSTA DE LA LUZ
(PORTUGALSKO)

(ŠPANĚLSKO)

Isla Canela / Ayamonte
Destinace nacházející se 

v  klidné části pobřeží Cos-
ta de la Luz, poblíž příhra-
ničního rybářského města 
 Ayamonte. Ayamonte je 
jedno z  nejmalebnějších 
typických bílých andalus-
kých měst. Kouzlem toho-
to města se inspirovalo už 
v  minulosti mnoho špa-
nělských malířů a  město 
díky tomu získalo název „Měs-
to malířů“. Město v  sobě skrývá mnoho malebných 
náměstí propojených klikatými uličkami. Obyvatelé 
tohoto města zde žijí z tradičních činností. Pravidel-
ně se zde konají trhy a v letních měsících několikrát 
probíhají oslavy místních křesťanských svátků. Toto 
město je situováno na břehu řeky Guadiany, která 
tvoří přírodní hranici s Portugalskem (možnost pře-
jet do Portugalska místním přívozem). Isla Canela je 
rezidenční čtvrtí většího městečka Ayamonte, leží 
přímo u  moře, z  jedné strany obklopena mořem, 
z druhé strany řekou Guadiana. Najdete zde prome-
nádu u moře, menší přístav sportovních lodí a něko-
lik restaurací, barů a obchůdků. V centru Ayamonte, 
vzdáleného asi 3 km, na vás čekají obchodní mož-
nosti, bary, restaurace. Nejznámější pláží je Punta 
del Moral. Zdejší pláže jsou velmi pozvolné, vhodné 
pro rodiny s  dětmi, vytváří se tu laguny, při odlivu 
vystupují malé ostrůvky písku a  je zde množství 
mušlí, lastur a krabů.
Transfer z letiště: cca 80 km.

Cartaya
Poklidné letovisko nabízí koupání na panenské 

pláži – La Flecha, cca 12 km dlouhý písečný pruh se po-
stupně vytvořil mezi řekou Piedras a Atlantikem. Tyto 
pláže jsou přístupné lodí (cca 5 minut) z  přístavu El 
Portil nebo z pevniny z přístavu Terron. Ve středisku se 
nachází i menší obchodní centrum, restaurace a bary. 
Město Cartaya je vzádleno 15 km. 
Transfer z letiště: cca 110 km.

Lehátka a slunečníky jsou ve Španělsku na plážích vždy 
za poplatek. Pláže jsou veřejné, nepatří hotelu.
Blízkost portugalských hranic vyzývá k návštěvě dvou 
blízkých, a přece odlišných kultur Pyrenejského poloos-
trova, poznejte je a porovnejte. Zajeďte si prohlédnout 
nádherné pískovcové skály na plážích Algarve.
V oblasti se nachází několik kvalitních golfových hřišť, 
doporučujeme: Isla Canela Golf – 18 jamek, Islantilla 
Golf – 27 jamek, Golf Nuevo Portil – 18 jamek, Golf 
 Dunas de Doñana – 18 jamek.
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Sleva za včasnou rezervaci až 23 % 

ODLETY
– z Prahy do Fara 7/14 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Faro–Praha 
vč. letištních a bezpečnostních příplatků a palivového příplatku 

• transfer z letiště do hotelu a zpět • příslušný počet nocí 
ve vybraném ubytování • stravování dle výběru • služby delegáta 
• zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 

Algarve
Odjezd z  hotelu do malebného městečka Albu-

feira, které je významným letoviskem ve střední části 
Algarve (jižní Portugalsko). Prohlídka města, které je 
směsí historie a moderního stylu, s typickými bílými 
domy a ulicemi s obchůdky všeho druhu. V odpoled-
ních hodinách přejezd do kosmopolitního letoviska 
Vilamoura, kde se nachází největší marina Evropy. 
Návrat do hotelu.

Nákupy v Huelvě – 1/2 dne
Přístavní město Huelva je centrem provincie 

 Huelva a domovem nejstaršího španělského fotbalo-
vého mužstva Recreativo de Huelva. Historicky je spo-
jováno s  Kryštofem Kolumbem, a  tak zde naleznete 
i  jeho památník. V Huelvě návštěva místního tržiště 
s nepřeberným množstvím různého zboží nebo indi-
viduální prohlídka města.

Kolumbovy cesty a Huelva
Návštěva kláštera La Rábida, kde pobýval Kryštof 

Kolumbus a  kde našel podporu při přípravách nové 
cesty do Indie v roce 1492. Následuje prohlídka doků, 
kde jsou k vidění reprodukce tří karavel, které se zú-
častnily objevení Ameriky, a  malé muzeum. Návště-
va přístavního města Huelva, volný čas a  návrat do 
 hotelu.

Sevilla
Odjezd z  letoviska do Sevilly. Prohlídka architek-

tonických skvostů města: čtvrť St. Cruz, Maria Luisa 
Park, Plaza de España, Torre del Oro a  nádherné ka-
tedrály. Volný čas a  návrat do hotelu v  odpoledních 
hodinách.

VÝLETY

CENY VÝLETŮ dospělá osoba dítě 
Algarve 46,00 EUR 23,00 EUR
Huelva 25,00 EUR 12,50 EUR
Kolumbovy cesty 35,00 EUR 17,50 EUR
Sevilla 59,00 EUR 29,50 EUR

CENY JSOU ORIENTAČNÍ, NA MÍSTĚ OBDRŽÍTE AKTUÁLNÍ 
CENY OD DELEGÁTKY. 
Výlety si můžete zakoupit přímo na pobytovém místě 
u našeho delegáta s platbou v místní měně. Minimální počet  
dospělých účastníků pro konání výletů je 25 osob. V pžípadě 
menšího počtu mohou být výlety sdíleny s jinou CK a není 
garance česky hovořícího průvodce. Děti do 4 let zdarma, bez 
nároku na služby. Vřele vám doporučujeme využít během 
dovolené naší nabídky fakultativních výletů a poznat tak 
nejkrásnější a nejzajímavější místa destinace. Na místě Vám 
v případě zájmu naši delegáti rádi zajistí také pronájem auta.

díky tomu získalo název „Měs- Cartaya

Aktuální termíny a ceny na www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ 

z letiště Faro (obousměrný transfer, cena za auto pro 1–3 osoby)
 Isla Canela/Isla Cristina/Islantilla:  9 990 Kč/auto, uvedené ceny jsou příplatkem k základní ceně zájezdu.



COSTA DE LA LUZ - ISLA CANELA 

Stravování: polopenze, za příplatek all 
inclusive 

All inclusive: plná penze formou bufe-
tu, alkoholické a nealkoholické nápoje 
k hlavním jídlům (voda, pivo, víno, neal-
ko), alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby během dne 10.30-24.00 
hod., lehké občerstvení během dne 
11.00-13.30 / 16.00-18.00 hod., ani-
mační programy.

Poloha: hotel se nachází v původní 
rybářské vesničce v blízkosti ústí řeky 
Guadiana, od krásné písečné pláže je 
oddělen místní promenádou a zelení 

(národní park cca 150 m), Isla Canela je 
v pěší vzdálenosti, golfové hřiště je cca 
6 km od hotelu.

Vybavení: hotel nabízí 300 pokojů  
v typickém andaluském stylu, které se 
nachází ve dvou budovách na 4 pod-
lažích, vstupní halu s recepcí, výtah, 
restaurace, bary, internetovou kavárnu 
a konferenční místnost, wellness cent-
rum, aerobní sál, stolní tenis, posilovnu, 
minimarket, bazény, lehátka a ručníky 
u bazénu, bar u bazénu, animační pro-
gramy.

Internet: WiFi na recepci (30 min./den 
zdarma), na pokojích za poplatek. In-
ternetový koutek (za poplatek). 

Ubytování: prostorné 2lůžkové poko-
je, balkon, koupelna/WC, vysoušeč vla-
sů, telefon, SAT/TV, klimatizace, trezor. 

Služby za poplatek: internet, WiFi, 
trezor, SPA, možnost zapůjčení jízdního 
kola.

Pro děti: dětská postýlka (zdarma, na 
vyžádání), dětský bazén, miniklub.

www.firo.cz/EIS286

Kvalitní služby all inclusive, pěkný hotel s rozlehlou zahradou, výborná kuchyně, krásná 
dlouhá písčitá pláž s jemným pískem.

Možnosti obsazení: basic: XX 
standard: XX / XXx 
rodinný pokoj: XXxx
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje) 

Hotel IBEROSTAR Isla Canela 

all inclusive 

1. dítě do 7 let
 od 99 Kč 

PRAHA

76  Rezervujte na 210 000 210

JIŽNÍ ŠPANĚLSKO › ANDALUSIE › COSTA DE LA LUZ - HUELVA

klimatizace 
zdarma

bezlepková 
strava
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COSTA DE LA LUZ - ISLA CANELA 

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou 
bufetu, alkoholické a nealkoholické 
nápoje k hlavním jídlům (voda, pivo, 
víno, nealko), alkoholické a nealko-
holické nápoje místní výroby 10.00–
24.00 hod. v baru, lehké občerstvení 
během dne, animační programy pro 
děti i dospělé.

Poloha: krásný hotel v andaluském 
stylu se nachází přímo na pláži s jem-
ným zlatavým pískem (pouze za nefre-
kventovanou silnicí) v jihozápadní 
Andalusii v Ayamonte – Isla Canela, 
nedaleko portugalského Algarve. Plá-
že mají velmi pozvolný vstup do moře, 
a jsou proto vhodné pro rodiny s dět-
mi.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, re-
staurace, 2 bary, výtah, internetový 
koutek, rozsáhlá barevná zahrada,  
2 bazény, dětský bazének pro nejmen-
ší, terasy na opalování, lehátka a slu-
nečníky u bazénu, osvětlené tenisové 
kurty, lukostřelba, střelnice, animační 
programy.

Internet: WiFi zóna zdarma.

Ubytování: 2lůžkové pokoje s mož-
ností 1 přistýlky, plně vybavená kou-
pelna/WC, vysoušeč vlasů, klimatiza-
ce, SAT/TV, trezor, minibar, telefon, 
balkon nebo terasa. Možnost bezba-
riérových pokojů, pouze na vyžádání.

Služby za poplatek: internet, tre-
zor, minibar, tenis, wellness centrum, 
kadeřnictví, parkoviště, prádelna, půj-
čovna aut a kol.

Pro děti: dětské hřiště s prolézačkou, 
dětská postýlka (zdarma), dětský  
bazének.

www.firo.cz/EBI286

Hotel patřící do hotelového řetězce Barcelo zaručuje velice kvalitní služby. Dovolená 
v klidném prostředí na jedné z nejkrásnějších pláží Španělska.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje) 

Hotel Barcelo Isla Canela 

all inclusive 

1. dítě do 7 let
 od 99 Kč

PRAHA
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COSTA DE LA LUZ - ISLA CANELA 

Stravování: polopenze, za příplatek all 
inclusive

All inclusive: plná penze formou bufe-
tu, alkoholické a nealkoholické nápoje 
k hlavním jídlům (voda, pivo, víno, neal-
ko), alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby 10.00–24.00 hod., lehké 
občerstvení během dne, animační pro-
gramy.

Poloha: hotel se nachází v malebné 
rybářské vesničce nedaleko portugal-
ských hranic, od písečné pláže je oddě-
len jen zelení (národní park cca 120 m), 
Isla Canela je v pěší vzdálenosti, golfo-
vé hřiště je vzdáleno 2 km. Ayamonte, 
městečko s nákupními možnostmi, je 
dostupné autobusem, zastávka vedle 
hotelu, cca 1,50 EUR/1 cesta.

Vybavení: hotel nabízí 306 pěkných 
pokojů, vstupní halu s recepcí, výtahy, 
bufetovou restauraci Odiel, bar Recep-
tion, konferenční místnost, úschovnu 
zavazadel, hernu, kulečník, venkovní 
bazén se skluzavkami, jacuzzi, lehátka 
a ručníky u bazénu, možnost zapůjčení 
osušek k bazénu (cca 10 EUR záloha/ks 

+ 1 EUR poplatek za každou výměnu), 
minigolf, stolní tenis, animační progra-
my.

Internet: WiFi zóna v hale (30 minut 
denně zdarma), internetový koutek (za 
poplatek).

Ubytování: ubytování ve 2lůžkových 
pokojích bez možnosti přistýlek (2 lůž-
ka o rozměrech 1,35 × 2 m, nebo 1 po-
stel 1,80 × 2 m, nebo 2 postele 1,05 × 
2 m) s balkonem nebo terasou, koupel-
na/WC, vysoušeč vlasů, klimatizace/to-
pení, stropní ventilátor, SAT/TV, telefon, 
lednička (zdarma), trezor za poplatek. 

Služby za poplatek: internet, minibar 
(obsah), trezor, WiFi (déle než 30 minut/
den), hlídání dětí, kulečník, parkoviště, 
wellness centrum a SPA v hotelu Aqua-
playa (jacuzzi, lázeňské procedury).

Pro děti: dětská postýlka zdarma (na 
vyžádání), bazén se skluzavkami, dět-
ské menu, mikrovlnná trouba a lednice 
v restauraci, miniklub Delfi (4-12 let).

www.firo.cz/EPC286

Kvalitní komplex nabízí svým klientům především výbornou stravu a široké a dlouhé pláže; menší 
letovisko nabízí klidné prostředí. Pláž v této oblasti patří k nejkrásnějším ve Španělsku.

Možnosti obsazení: standard: XX / XXx
superior/apartmán: XX / XXx / XXX / XXxx / XXXx
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje) 

Hotel Playacanela 

COSTA DE LA LUZ - ISLA CANELA 

Stravování: polopenze, za příplatek all 
inclusive

All inclusive: plná penze formou bufe-
tu, alkoholické a nealkoholické nápoje 
k hlavním jídlům (voda, nealko, pivo, 
víno), nealkoholické a alkoholické ná-
poje místní výroby 10.00-24.00 hod., 
lehké občerstvení během dne, animační 
programy.

Poloha: dlouhá písčitá pláž je odděle-
na od hotelu pěší promenádou a zele-
ní (místní národní park cca 150 m). Isla 
Canela, původem rybářská vesnička, je 
klidnější letovisko s hotelovou zástavbou 
na pobřeží. Místní promenáda pro pěší 
nabízí možnost procházek podél moře. 
Městečko Ayamonte (8 km) je dostup-
né místními autobusy. Zde naleznete 
obchody, restaurace a bary. Blízkost por-
tugalských hranic také vybízí k výletům 
do sousedního Algarve nebo do španěl-
ské Huelvy (cca 60 km) či Isla Cristiny  
(23 km).

Vybavení: 3poschoďová budova se 
142 pokoji, vstupní halou s recepcí, 
bufetovou restaurací, bary, úschovnou 
zavazadel, výtahy, TV místností, her-
nou, tělocvičnou, venkovním bazénem 

se skluzavkou pro děti, s terasami na 
opalování s lehátky a slunečníky, jacuz-
zi. Možnost zapůjčení osušek k bazénu 
(kauce 10 EUR/ks + výměna 1 EUR), SPA 
& Wellness centrum (vstup 15+ let), stol-
ní tenis, minigolf, animační programy.   

Internet: WiFi připojení zdarma  
30 minut/den, internetový koutek (za 
poplatek).

Ubytování: standard pokoje nabízí  
2 lůžka o velikosti 1,35 x 2 m nebo jed-
no lůžko o vel. 1,80 x 2 m, bez možnosti 
dalších přistýlek, klimatizaci, stropní 
ventilátor, koupelnu/WC, vysoušeč vla-
sů, telefon, SAT/TV, trezor (za poplatek), 
miniledničku, balkon nebo terasu.

Služby za poplatek: trezor, internet, 
WiFi déle než 30 minut/den, SPA pro-
cedury.

Pro děti: dětská postýlka, bazén, sklu-
zavky a menší tobogán do bazénu, mini 
a maxiklub Delfi (4-12 let).

www.firo.cz/ELY286

Pěkný hotel v klidnějším letovisku Isla Canela nabízí kvalitní služby hotelu z řetězce Playasenator.

Možnosti obsazení:  
XX / XXX / XXx / XXxx / XXXx
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje) 

Hotel Playa Marina SPA 

výhled na moře přes bazény 
hotelu Playamarina SPA

all inclusive 

PRAHA

all inclusive 

PRAHA

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč
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COSTA DE LA LUZ - ISLA CRISTINA 

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu v restauraci včetně alkoholických  
a nealko nápojů k hlavním jídlům (voda, 
pivo, víno, nealko), alkoholické a neal-
koholické nápoje v baru 11.00-23.00 
hod.; občerstvení během dne, animační 
programy pro děti i dospělé. 

Poloha: krásný hotel světoznámé spo-
lečnosti Barcelo leží cca 300 m od cen-
tra Isla Cristiny, městečko s obchody, 
restauracemi a bary. Široká písčitá pláž 
Punta del Cajman cca 450 m od hotelu, 
přístup je po dřevěné cestičce přes plá-
žové přírodní duny, lehátka a slunečníky 
na pláži za poplatek, pláž je veřejná. Ho-
tel se nachází cca 75 km od letiště Faro, 
autobusová zastávka cca 600 m od ho-
telu, 27 jamkové golfové hřiště Islanilla  
(cca 8 km od hotelu). 

Vybavení: hotel postavený v roce 2004, 
212 pokojů a 96 apartmánů umístěných 
v 1 budově, 4 patra, výtahy, vstupní hala 
s recepcí, restaurace bufetová, bar v lob-

by, bar u bazénu; obchod se suvenýry, 
úschovna zavazadel, společenská míst-
nost se SAT/TV, konferenční místnost, 
velký bazén, dětský bazén, dětské hřiš-
tě, terasa s lehátky a slunečníky zdarma, 
plážové osušky za kauci cca 10 EUR, 
výměna cca 4 EUR, prádelna, půjčovna 
aut, fitness, stolní tenis (cca 10 EUR/zá-
loha); sportovní vyžití pro děti a dospělé, 
večerní zábava s hudbou a tancem. 

Internet: WiFi v lobby za poplatek, 
internetové koutky za poplatek (cca  
1 EUR/10 min.). 

Ubytování: superior pokoje s klimatiza-
cí, ventilátor, koupelna (vana se sprchou, 
WC; vysoušeč vlasů), TV/SAT, telefon, 
minibar a trezor za poplatek. 

Služby za poplatek: trezor (cca 4 EUR/
den), kulečník, stolní fotbal, hrací auto-
maty, půjčovna kol (cca 15 EUR/den), 
sauna, masáže. 

Pro děti: dětská židlička a menu, dětská 
postýlka zdarma, brouzdaliště, dětské 
hřiště, miniklub 5-12 let. 

www.firo.cz/EZY286

Kvalitní hotel  s výbornou kuchyní, skvělým zázemím. Vhodný pro rodiny s dětmi i pro páry.

Možnosti obsazení:  
superior: XX / XXX / XXx
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje) 

Hotel Occidental Isla Cristina 

COSTA DE LA LUZ - CARTAYA

Stravování: polopenze, za příplatek all 
inclusive

All inclusive: plná penze formou bufe-
tu, nápoje k hlavním chodům (voda, ne-
alko, pivo, víno), lehké občerstvení bě-
hem dne 12.00-15.00 hod., odpolední 
káva a čaj, odpolední svačina, nealkoho-
lické a alkoholické nápoje místní výroby 
10.00-24.00 hod., místní zmrzlina. 

Poloha: hotel vystavěn v první linii, od 
pláže oddělen pouze místní komunika-
cí. Možnost přeplout lodičkou (za po-
platek cca 3 EUR/osoba/cesta) na další 
přírodní pláž, za místní lagunou. Hotel 
je obklopen borovým hájem o rozloze  
12 000 ha. Tři golfová hřiště v okolí ho-
telu: New Portil 25 m, El Rompido Golf 
Club, Golf Course. Autobusová zastáv-
ka cca 200 m, obchodní domy: El Faro 
- Rompido cca 4 km, Punta Umbria cca 
10 km. Cartaya cca 12 km, Huelva cca 
17 km, Sevilla cca 110 km, portugal-
ské hranice cca 50 km, letiště Faro cca  
105 km.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, bu-
fetová restaurace, à la carte restaurace  
(v hlavní sezóně), plážový klub (služby za 
poplatek), bar, bar u bazénu, výtahy, ga-
ráž, obchod se suvenýry, kadeřnictví, TV 

místnost, terasy na opalování s lehátky 
a slunečníky, bazén, skluzavky, dětský 
bazén, 2x venkovní jacuzzi, možnost 
zapůjčení osušek k bazénu (záloha cca 
10 EUR + výměna cca 1 EUR), vnitřní 
bazén a jacuzzi (v provozu mimo hlav-
ní sezónu), SPA centrum (lázně, sauna, 
procedury). Fitness, minigolf (záloha na 
náčiní), stolní tenis, animační programy.

Internet: WiFi v hale (30 minut/den zdar-
ma).

Ubytování: 225 klimatizovaných poko-
jů, nabízí 2 lůžka o velikosti 1,35 x 2 m 
nebo 2 lůžka 1,05 x 2 m nebo 1 lůžko 
1,80 x 2 m (bez možnosti dalších přistý-
lek), stropní ventilátor, koupelnu/WC, 
vysoušeč vlasů, telefon, SAT/TV, trezor 
(za poplatek), minibar (doplňování za 
poplatek), balkon nebo terasu.

Služby za poplatek: internet, WiFi 
(déle než 30 minut/den), trezor, výměna 
osušek k bazénu, konzumace v plážo-
vém baru, lékařská péče, SPA centrum, 
garáž, prádelna.

Pro děti: akvapark, dětský bazén, sklu-
zavky do bazénu, dětské hřiště, miniklu-
by (4-16 let), dětská postýlka (zdarma).

www.firo.cz/EAV286

Pěkný hotel kvalitní hotelové společnosti Playa, v překrásném prostředí národního parku. 
Vhodný zejména pro rodinné dovolené, bohaté vyžití pro děti, akvapark pro děti.

Možnosti obsazení:  
XX / XXx / XXX / XXxx / XXXx
(dítě do 2 let se započítává do obsaze-
nosti pokoje) 

Hotel Playacartaya Aquapark and SPA 

novinka v nabídce

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

all inclusive 

PRAHA
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Španělsko – Ma� orca
Přírodní krásy, příznivé podnebí i kulturní 
bohatství jsou neodmyslitelně spjaty s největším 
z Baleárských ostrovů, s Mallorkou.

Mallorca je dovolenkový ráj pod sluncem, které zde svítí více než 300 dní 
v roce. Po velkou část této doby je moře teplé a počasí přívětivé, vane čistý 
vlahý větřík. Mallorca, to jsou majestátní hory zvedající se přímo od mořského 
břehu po celé délce severozápadního pobřeží, svěže zelené lesy borovic, stejně 

jako úrodné roviny se sady mandloní, olivovníků a fíkovníků. 
Kromě rozlehlých, pozvolna se 
svažujících písčitých pláží posázených 
palmovými háji či strmých pobřežních úseků spadajících 
z úžasných výšek nabízí pobřeží Mallorky i nespočetné množství menších zátok 
sousedících jedna s druhou, oddělených skalisky nebo kamenitými ostrovy 
vybíhajícími do moře. Moře Mallorky je průzračné, odrážejí se v něm skaliska 
a útesy, naleznete zde malebné zátoky s malými písčitými romantickými plážemi, 
které splní i ty nejnáročnější představy a sny všech milovníků opalování a koupání.

INFORMACE časový posun: 0 hod. • měna: euro • úřední jazyk: španělština, 
mluví se tu ale i tzv. „mallorqui“ • doba letu: cca 2 hod. 20 min.

FIRO NÁZOR rozmanitá nabídka letovisek – jih, východ, sever ostrova 
• široká nabídka výletů • nádherné a rozmanité pláže • golf, cyklistika, turistika 

• bohatý noční život v hlavním městě • skvělá gastronomie

� 
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PALMA DE MALLORCA

Alcudia
Playa de Muro Can Picafort

Porto Colom Calas de 
Mallorca

S Íllot

Cala d´Or

Magaluf
Santa Ponsa

Port 
d´Andratx

Cala Millor
Sa Coma

MALLORCA

Formentor

jako úrodné roviny se sady mandloní, olivovníků a fíkovníků. 

delegát 
FIRO-tour

Mallorca je také ostrov stvořený k  zábavě, sportu 
i k poznávání. K zábavě dospělých i dětí zvou vodní 
parky, del� nárium a  další centra, zájemci o  noční 
život si zajisté vyberou z  pestré nabídky diskoték, 
zábavních a  nočních podniků či klubů. Milovníci 
sportu mají možnost využít rozsáhlé nabídky vod-
ních sportů, cyklistiky – silniční i horské, tenisu, gol-
fu – 13 golfových hřišť, nebo i jízdy na koni. Existuje 
mnoho možností, jak tento překrásný ostrov poznat, 
ať už individuálně, na kole nebo autem, či prostřed-
nictvím organizovaných fakultativních výletů, ostrov 
však v každém z návštěvníků zanechá dojmy na celý 
život.

Gastronomie
Z místní kuchyně doporučujeme: gazpacho – stu-

denou polévku z rajčat, paprik, česneku, okurek a cibule. 
Teplou polévku sopas mallorquinas – silný a hustý vývar 

s masem a zeleninou, bílý chléb. Tumbet – zeleninový gu-
láš z lilků, rajčat, cibule a brambor. Najdete zde obrovský 
výběr mořských plodů a ryb, upravovaných především na 
grilu. Jako všude ve Španělsku je i zde všudypřítomný oli-
vový olej, olivy, jamon serrano (sušená šunka) či chorizo 
(klobása). Nezapomeňte ochutnat také mallorské víno.

Can Pastilla, Playa de Palma
Ideální pro všechny, kteří chtějí zažít rozmanitou 

dovolenou. Střediska Can Pastilla a  El Arenal na sebe 
navazují a  jsou propojena písčitou cca 8kilometrovou 
pláží s  pozvolným přístupem do moře. Podél pláže se 
táhne krásná promenáda obklopená palmami, která 
žije 24  hodin denně. Tvoří tak prázdninové centrum 
plné života „Playa de Palma“, s nepřeberným množstvím 
obchůdků, restaurací, kaváren, barů, diskoték, nočních 
a  zábavních klubů. Střediska patří k  nejživějším a  nej-
oblíbenějším střediskům na Mallorce. Návštěvníci, kteří 

sem přijíždějí, se chtějí především bavit. Pro milovníky 
vodních sportů jsou na pláži k dispozici půjčovny šlapa-
del, surfů, vodních lyží i možnost létání na padáku, pro 
ostatní sportovce tenisová centra, půjčovny kol atd. Leto-
visko je ideál ní především pro příznivce aktivní dovolené 
a mladé, kteří touží po zábavě a rušném nočním životě. 
Na konci střediska El Arenal se nachází 
Aquacity – nejznámější a největší 
vodní park ostrova. Pravidelné 
spojení do Palmy de Ma-
llorca a Aquacity zajišťuje 
linkový autobus.
Transfer z letiště: 
cca 7 km.

Santa Ponsa
Příjemné rekreační 

středisko na  jihozápadním 

81

Calas de 
Mallorca

Příjemné rekreační 

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy do Palmy de Mallorca na 7 nocí
– z Brna do Palmy de Mallorca na 7 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha (resp. 
Brno)–Palma de Mallorca–Praha (resp. Brno) vč. letištních 
a bezpečnostních poplatků, letištní asistence a palivového 
příplatku •  transfer z letiště do hotelu a zpět • příslušný počet 
nocí ve vybraném hotelu • stravování dle výběru • služby 
delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Ceny zájezdů nezahrnují: povinný příplatek splatný v místě 
v zahraniční měně - turistická taxa  - hotely 2* / 3* - cca 2 EUR/
osoba/den, hotely  3*+/4* – cca 3 EUR/osoba/den,  hotel 4*+ 
a 5* – cca 4 EUR/osoba/den. Apartmány:  2 a 3 klíče – cca 2 EUR/
osoba/den, 3 klíče + – cca 3 EUR /osoba/den, 4 klíče – cca 4 EUR/
osoba/den. Děti do 16 let taxy nehradí.
Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 

Poznámka: All inclusive: V popisech služeb all inclusive 
jednotlivých hotelů uvádíme rozsah programu platného 
v době uzavření smlouvy s hotelem. Drobné změny služeb 

all inclusive, otevírací doby jednotlivých barů/restaurací, jsou 
plně v kompetenci hotelu. Hotely si vyhrazují právo na provedení 
případných dodatečných úprav i během sezóny.
Pláže jsou na ostrově Mallorca převážně písečné, v moři mohou 
být místy oblázky či kameny. Případný výskyt mořských řas v moři 
a na plážích je přírodní jev, neovlivnitelný cestovní kanceláří 
nebo hotely. Pohybu řas je nechán volný průběh, mohou se pouze 
shrnout stranou pláže. Řasy se nesmí likvidovat, přirozeným 
způsobem se opět vrací do moře.

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ 

z letiště Palma de Mallorca  
(obousměrný transfer, cena za auto pro 1–3 osoby)

Can Pastilla, Playa de Palma – 2 490 Kč / S´Illot, Cala d´Or, Calas de Mallorca, Sa Coma, 
Can Picafort, Alcudia, Playa de Muro, Port d´Alcudia – 7 990 Kč, uvedené ceny jsou příplatkem k základní ceně zájezdu.



Španělsko – Ma� orca
Přírodní krásy, příznivé podnebí i kulturní 
bohatství jsou neodmyslitelně spjaty s největším 
z Baleárských ostrovů, s Mallorkou.

Mallorca je dovolenkový ráj pod sluncem, které zde svítí více než 300 dní 
v roce. Po velkou část této doby je moře teplé a počasí přívětivé, vane čistý 
vlahý větřík. Mallorca, to jsou majestátní hory zvedající se přímo od mořského 
břehu po celé délce severozápadního pobřeží, svěže zelené lesy borovic, stejně 

jako úrodné roviny se sady mandloní, olivovníků a fíkovníků. 
Kromě rozlehlých, pozvolna se 
svažujících písčitých pláží posázených 
palmovými háji či strmých pobřežních úseků spadajících 
z úžasných výšek nabízí pobřeží Mallorky i nespočetné množství menších zátok 
sousedících jedna s druhou, oddělených skalisky nebo kamenitými ostrovy 
vybíhajícími do moře. Moře Mallorky je průzračné, odrážejí se v něm skaliska 
a útesy, naleznete zde malebné zátoky s malými písčitými romantickými plážemi, 
které splní i ty nejnáročnější představy a sny všech milovníků opalování a koupání.

INFORMACE časový posun: 0 hod. • měna: euro • úřední jazyk: španělština, 
mluví se tu ale i tzv. „mallorqui“ • doba letu: cca 2 hod. 20 min.

FIRO NÁZOR rozmanitá nabídka letovisek – jih, východ, sever ostrova 
• široká nabídka výletů • nádherné a rozmanité pláže • golf, cyklistika, turistika 

• bohatý noční život v hlavním městě • skvělá gastronomie

� 

80

PALMA DE MALLORCA

Alcudia
Playa de Muro Can Picafort

Porto Colom Calas de 
Mallorca

S Íllot

Cala d´Or

Magaluf
Santa Ponsa

Port 
d´Andratx

Cala Millor
Sa Coma

MALLORCA

Formentor

jako úrodné roviny se sady mandloní, olivovníků a fíkovníků. 

delegát 
FIRO-tour

Mallorca je také ostrov stvořený k  zábavě, sportu 
i k poznávání. K zábavě dospělých i dětí zvou vodní 
parky, del� nárium a  další centra, zájemci o  noční 
život si zajisté vyberou z  pestré nabídky diskoték, 
zábavních a  nočních podniků či klubů. Milovníci 
sportu mají možnost využít rozsáhlé nabídky vod-
ních sportů, cyklistiky – silniční i horské, tenisu, gol-
fu – 13 golfových hřišť, nebo i jízdy na koni. Existuje 
mnoho možností, jak tento překrásný ostrov poznat, 
ať už individuálně, na kole nebo autem, či prostřed-
nictvím organizovaných fakultativních výletů, ostrov 
však v každém z návštěvníků zanechá dojmy na celý 
život.

Gastronomie
Z místní kuchyně doporučujeme: gazpacho – stu-

denou polévku z rajčat, paprik, česneku, okurek a cibule. 
Teplou polévku sopas mallorquinas – silný a hustý vývar 

s masem a zeleninou, bílý chléb. Tumbet – zeleninový gu-
láš z lilků, rajčat, cibule a brambor. Najdete zde obrovský 
výběr mořských plodů a ryb, upravovaných především na 
grilu. Jako všude ve Španělsku je i zde všudypřítomný oli-
vový olej, olivy, jamon serrano (sušená šunka) či chorizo 
(klobása). Nezapomeňte ochutnat také mallorské víno.

Can Pastilla, Playa de Palma
Ideální pro všechny, kteří chtějí zažít rozmanitou 

dovolenou. Střediska Can Pastilla a  El Arenal na sebe 
navazují a  jsou propojena písčitou cca 8kilometrovou 
pláží s  pozvolným přístupem do moře. Podél pláže se 
táhne krásná promenáda obklopená palmami, která 
žije 24  hodin denně. Tvoří tak prázdninové centrum 
plné života „Playa de Palma“, s nepřeberným množstvím 
obchůdků, restaurací, kaváren, barů, diskoték, nočních 
a  zábavních klubů. Střediska patří k  nejživějším a  nej-
oblíbenějším střediskům na Mallorce. Návštěvníci, kteří 

sem přijíždějí, se chtějí především bavit. Pro milovníky 
vodních sportů jsou na pláži k dispozici půjčovny šlapa-
del, surfů, vodních lyží i možnost létání na padáku, pro 
ostatní sportovce tenisová centra, půjčovny kol atd. Leto-
visko je ideál ní především pro příznivce aktivní dovolené 
a mladé, kteří touží po zábavě a rušném nočním životě. 
Na konci střediska El Arenal se nachází 
Aquacity – nejznámější a největší 
vodní park ostrova. Pravidelné 
spojení do Palmy de Ma-
llorca a Aquacity zajišťuje 
linkový autobus.
Transfer z letiště: 
cca 7 km.

Santa Ponsa
Příjemné rekreační 

středisko na  jihozápadním 
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Calas de 
Mallorca

Příjemné rekreační 

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy do Palmy de Mallorca na 7 nocí
– z Brna do Palmy de Mallorca na 7 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha (resp. 
Brno)–Palma de Mallorca–Praha (resp. Brno) vč. letištních 
a bezpečnostních poplatků, letištní asistence a palivového 
příplatku •  transfer z letiště do hotelu a zpět • příslušný počet 
nocí ve vybraném hotelu • stravování dle výběru • služby 
delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Ceny zájezdů nezahrnují: povinný příplatek splatný v místě 
v zahraniční měně - turistická taxa  - hotely 2* / 3* - cca 2 EUR/
osoba/den, hotely  3*+/4* – cca 3 EUR/osoba/den,  hotel 4*+ 
a 5* – cca 4 EUR/osoba/den. Apartmány:  2 a 3 klíče – cca 2 EUR/
osoba/den, 3 klíče + – cca 3 EUR /osoba/den, 4 klíče – cca 4 EUR/
osoba/den. Děti do 16 let taxy nehradí.
Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 

Poznámka: All inclusive: V popisech služeb all inclusive 
jednotlivých hotelů uvádíme rozsah programu platného 
v době uzavření smlouvy s hotelem. Drobné změny služeb 

all inclusive, otevírací doby jednotlivých barů/restaurací, jsou 
plně v kompetenci hotelu. Hotely si vyhrazují právo na provedení 
případných dodatečných úprav i během sezóny.
Pláže jsou na ostrově Mallorca převážně písečné, v moři mohou 
být místy oblázky či kameny. Případný výskyt mořských řas v moři 
a na plážích je přírodní jev, neovlivnitelný cestovní kanceláří 
nebo hotely. Pohybu řas je nechán volný průběh, mohou se pouze 
shrnout stranou pláže. Řasy se nesmí likvidovat, přirozeným 
způsobem se opět vrací do moře.

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ 

z letiště Palma de Mallorca  
(obousměrný transfer, cena za auto pro 1–3 osoby)

Can Pastilla, Playa de Palma – 2 490 Kč / S´Illot, Cala d´Or, Calas de Mallorca, Sa Coma, 
Can Picafort, Alcudia, Playa de Muro, Port d´Alcudia – 7 990 Kč, uvedené ceny jsou příplatkem k základní ceně zájezdu.
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pobřeží, asi 20 km od hlavního města Palma de 
 Mallorca, s  překrásným výhledem na pohoří Sierra 
de  Tramuntana. Milovníci večerních procházek se 
mohou projít po nově upravené pobřežní promená-
dě nebo se vydat k  místu, kde se v  roce 1229 vylodil 
král Jakub I. se svým vojskem, aby osvobodil ostrov od 
maurské nadvlády. Krásná, mírně se svažující píseč-
ná pláž je upravena pro sportovní vyžití, zábavu dětí 
i lenošení na sluníčku. Městečko má půvabný jachet-
ní přístav a dvě nově upravená golfová hřiště. V blíz-
kosti je velký vodní park Aquapark a Marineland.
Transfer z letiště: cca 35 km.

Port d´Andratx
je kouzelné rybářské městečko na jihozápadě 

 Mallorky. Postupem času se z  něj stal světoznámý pří-
stav, kde kotví své jachty známé osobnosti, Club de Vela 
čítá více než 500 lodí a jachet. Najdete zde krásnou plá-
žovou promenádu, zaujmou vás krásné vily, domy, všude 
na vás dýchá luxus. Kvalitní restaurace a bary lemují celý 
přístav. Luxusní hotely čekají na své hosty. Krásné pláže 
s tyrkysovou vodou lákají i místní obyvatele. 
Transfer z letiště: cca 35 km.

Cala d´Or
Členité pobřeží se skalnatými útesy na východ-

ním pobřeží ostrova vytváří 8 romantických zálivů 

s   malými 
plážemi z  jemného písku. 
Podél tohoto pobřeží se v délce 7 km rozprostírá nej-
luxusnější a  nejoblíbenější středisko východního po-
břeží. Dnes jsou zde rušné obchůdky plné místního 
kouzla, diskotéky a zábavní podniky. Ale je snadné zde 
najít i krásu a klid přírodních rezervací v zátokách Cala 
Mondragó a Cala Sámarador. Sportovci zde mají velký 
výběr možností: tenis, squash, potápění, surf, golf, jíz-
du na koni nebo na kole.
Transfer z letiště: cca 60 km.

Cala Millor, S’Illot, Sa Coma
Cala Millor – oblíbené turistické středisko na 

východním pobřeží Mallorky, v  blízkosti městečka 
Porto Cristo, cca 60 km od hlavního města Palma 
de  Mallorca, nabízí jak klidně strávenou dovolenou 
u  3  km dlouhé pláže s  jemným pískem, tak i  rušný 
noční život ve zdejších barech a  nočních podnicích. 
Středisko nabízí množství sportovního vyžití: teniso-
vé kurty, kurty na squash , minigolf, plachtění a potá-
pění. Spojení s nejbližšími středisky S´Illot a Sa Coma 
turistickým vláčkem a  linkovými autobusy. Za ná-
vštěvu stojí i  jen několik kilometrů vzdálená vesnice 
Son Servera. S’Illot si uchovává svou klidnou atmosfé-
ru, Sa Coma má rušnější noční život.
Transfer z letiště: cca 80 km.

Calas de Mallorca
Je moderní turistické letovisko nacházející se 

mezi městečky Porto Cristo a Porto Colom. Pobřeží je 
lemováno skalnatými útesy a  kouzelnými zátokami 

s tyrkysovou vodou vytvářející půvabné scenérie. 
V  posledních letech zde vyrostly restaurace, ka-
várny, diskotéky, bary a obchody. Letovisko nabízí 
pestré sportovní vyžití – potápění, jízda na koni, 
minigolf, tenis, vodní sporty, i  bohatý večerní ži-
vot. Na dvacet romantických zátok vybízí k  jejich 
 prozkoumání.
Transfer z letiště: cca 70 km.

Can Picafort
Příjemné, s  oblibou navštěvované letovisko, 

které vyrostlo z původně starého města, se nachází 
na severovýchodě ostrova, uprostřed zálivu Bahia de 
 Alcudia. Nabízí rozlehlou pláž s  bílým pískem a  po-
zvolným přístupem do moře. V Can Picafortu se podél 
dlouhé pláže táhne pobřežní promenáda s  restaura-
cemi, bary a kavárnami. V centrální části na pěší zóně 
je spousta obchůdků, butiků, diskoték a nočních pod-
niků. Letovisko Can Picafort je ideální jak pro rodiny 
s dětmi, tak pro mladší klientelu. K výletům láká staré 
římské město Alcudia nebo přírodní rezervace S´Albu-
fera. Spojení do hlavního města Palma de Mallorca, 
Alcudia a  vodního parku Hydropark zajišťují linkové 
autobusy.
Transfer z letiště: cca 70 km.

Alcudia, Port d´Alcudia, Playa de Muro
Jedno z nejoblíbenějších letovisek na severu ostro-

va leží na okraji nejdelší pláže. Pláž s nádherným bílým 
pískem je dlouhá 8 km a svažuje se postupně do moře, 
je lemována palmami a piniemi a je ideální pro děti. 
Můžete se zde opalovat, využít široké nabídky vodních 
sportů, minigolfu, tenisu, jízdy na koni, squashe. Na 
své si přijdou i příznivci nočního života, Alcudia se ho-
nosí množstvím kaváren, restaurací,  obchodů a barů. 
V  historickém jádru městečka Alcudia naleznete ro-
mantické uličky a krásný přístav s řadou kaváren, které 
lákají k  večernímu posezení či procházce. V  letovisku 
naleznete také vodní park Hydropark. Na Alcudii volně 
navazuje letovisko Playa de Muro.
Transfer z letiště: cca 70 km.

s   malými 
plážemi z  jemného písku. 

V  posledních letech zde vyrostly restaurace, ka-
várny, diskotéky, bary a obchody. Letovisko nabízí 
pestré sportovní vyžití – potápění, jízda na koni, 
minigolf, tenis, vodní sporty, i  bohatý večerní ži-
vot. Na dvacet romantických zátok vybízí k  jejich 
 prozkoumání.
Transfer z letiště: cca 70 km.

C

Okruh ostrovem
Celodenní výlet autobusem, lodí a  dřevěným 

vláčkem přes západní pohoří Sierra de Tramuntana 
do nádherné zátoky Sa Calobra a  průsmyku Torrente 
de Pareis.

Dračí jeskyně 
a mallorské perly

Celodenní výlet do krápní-
kových jeskyní  Cuevas Drach, 
návštěva přístavu Porto Cristo 
a  města  Manacor, kde se vy-
rábějí umělé mallorské perly – 
 návštěva fabriky.

Palma – Valldemosa
Celodenní výlet do hlavního 

města Palma (prohlídka katedrály) 
a malebné vesničky v horách, kterou 
proslavila svou návštěvou známá dvo-
jice F. Chopin a G. Sandová.

Marineland
V  tomto zábavním parku můžete zhlédnout 

neuvěřitelná vystoupení lachtanů, delfínů i  papouš-
ků. Nachází se v  Portals Nous nad písečnou pláží 
cca 1,5 hod. cesty z východního pobřeží. Výlet je vhodný 
nejenom pro děti, ale i pro dospělé.

Aqualand El Arenal
Vodní areál, ráj skluzavek, tobogánů a  řady dal-

ších vodních atrakcí, bazénů s  umělými vlnami, dále 
restaurace, bary, to vše obklopeno subtropickou ve-
getací. Tímto parkem nepohrdnou ani dospělí. V ceně 
vstupenky jsou zahrnuty všechny atrakce.

Western Park
Vodní park s atrakcemi ve stylu „Tenkrát na zá-

padě“. Nachází se v Magallufu, cca 1,5 hod. cesty z vý-
chodního pobřeží.

Son Amar
Večerní varietní program s představením � amen-

ka, moderního baletu, tanečního orchestru a působi-
vých laserových efektů. V ceně je bohatá večeře.

Poustevna San Salvador a trh ve Felanitx
Půldenní výlet na krásnou vyhlídku San Salvador 

s  malou poustevnou. Návštěva trhu v  nedalekém 
 městečku Felanitx.

VÝLETY

83

CENY VÝLETŮ dospělý              dítě 3–12 let

Palma + Valldemosa 47,00 EUR 24,00 EUR
Okruh ostrovem 79,00 EUR 40,00 EUR
Dračí jeskyně 47,00 EUR 24,00 EUR
Alcudia a Formentor 42,00 EUR 21,00 EUR
Vstupenky + doprava
Marineland  49,00 EUR 34,00 EUR
Marineland + Western Park 65,00 EUR 49,00 EUR
Katmadu Park 49,00 EUR 30,00 EUR
Western Park 53,00 EUR 37,00 EUR
Aqualand El Arenal 53,00 EUR 37,00 EUR

Ceny výletů jsou orientační a liší se dle letoviska. Výlety 
si můžete zakoupit přímo na pobytovém místě u našeho 
delegáta s platbou v místní měně. Aktuální nabídka bude 
uvedena také v informacích, které před odletem obdržíte 
od naší CK.
Na místě vám v případě zájmu naši delegáti rádi zajistí také 
pronájem auta.

rábějí umělé mallorské perly – 

Celodenní výlet do hlavního 
města Palma (prohlídka katedrály) 
a malebné vesničky v horách, kterou 
proslavila svou návštěvou známá dvo-
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pobřeží, asi 20 km od hlavního města Palma de 
 Mallorca, s  překrásným výhledem na pohoří Sierra 
de  Tramuntana. Milovníci večerních procházek se 
mohou projít po nově upravené pobřežní promená-
dě nebo se vydat k  místu, kde se v  roce 1229 vylodil 
král Jakub I. se svým vojskem, aby osvobodil ostrov od 
maurské nadvlády. Krásná, mírně se svažující píseč-
ná pláž je upravena pro sportovní vyžití, zábavu dětí 
i lenošení na sluníčku. Městečko má půvabný jachet-
ní přístav a dvě nově upravená golfová hřiště. V blíz-
kosti je velký vodní park Aquapark a Marineland.
Transfer z letiště: cca 35 km.

Port d´Andratx
je kouzelné rybářské městečko na jihozápadě 

 Mallorky. Postupem času se z  něj stal světoznámý pří-
stav, kde kotví své jachty známé osobnosti, Club de Vela 
čítá více než 500 lodí a jachet. Najdete zde krásnou plá-
žovou promenádu, zaujmou vás krásné vily, domy, všude 
na vás dýchá luxus. Kvalitní restaurace a bary lemují celý 
přístav. Luxusní hotely čekají na své hosty. Krásné pláže 
s tyrkysovou vodou lákají i místní obyvatele. 
Transfer z letiště: cca 35 km.

Cala d´Or
Členité pobřeží se skalnatými útesy na východ-

ním pobřeží ostrova vytváří 8 romantických zálivů 

s   malými 
plážemi z  jemného písku. 
Podél tohoto pobřeží se v délce 7 km rozprostírá nej-
luxusnější a  nejoblíbenější středisko východního po-
břeží. Dnes jsou zde rušné obchůdky plné místního 
kouzla, diskotéky a zábavní podniky. Ale je snadné zde 
najít i krásu a klid přírodních rezervací v zátokách Cala 
Mondragó a Cala Sámarador. Sportovci zde mají velký 
výběr možností: tenis, squash, potápění, surf, golf, jíz-
du na koni nebo na kole.
Transfer z letiště: cca 60 km.

Cala Millor, S’Illot, Sa Coma
Cala Millor – oblíbené turistické středisko na 

východním pobřeží Mallorky, v  blízkosti městečka 
Porto Cristo, cca 60 km od hlavního města Palma 
de  Mallorca, nabízí jak klidně strávenou dovolenou 
u  3  km dlouhé pláže s  jemným pískem, tak i  rušný 
noční život ve zdejších barech a  nočních podnicích. 
Středisko nabízí množství sportovního vyžití: teniso-
vé kurty, kurty na squash , minigolf, plachtění a potá-
pění. Spojení s nejbližšími středisky S´Illot a Sa Coma 
turistickým vláčkem a  linkovými autobusy. Za ná-
vštěvu stojí i  jen několik kilometrů vzdálená vesnice 
Son Servera. S’Illot si uchovává svou klidnou atmosfé-
ru, Sa Coma má rušnější noční život.
Transfer z letiště: cca 80 km.

Calas de Mallorca
Je moderní turistické letovisko nacházející se 

mezi městečky Porto Cristo a Porto Colom. Pobřeží je 
lemováno skalnatými útesy a  kouzelnými zátokami 

s tyrkysovou vodou vytvářející půvabné scenérie. 
V  posledních letech zde vyrostly restaurace, ka-
várny, diskotéky, bary a obchody. Letovisko nabízí 
pestré sportovní vyžití – potápění, jízda na koni, 
minigolf, tenis, vodní sporty, i  bohatý večerní ži-
vot. Na dvacet romantických zátok vybízí k  jejich 
 prozkoumání.
Transfer z letiště: cca 70 km.

Can Picafort
Příjemné, s  oblibou navštěvované letovisko, 

které vyrostlo z původně starého města, se nachází 
na severovýchodě ostrova, uprostřed zálivu Bahia de 
 Alcudia. Nabízí rozlehlou pláž s  bílým pískem a  po-
zvolným přístupem do moře. V Can Picafortu se podél 
dlouhé pláže táhne pobřežní promenáda s  restaura-
cemi, bary a kavárnami. V centrální části na pěší zóně 
je spousta obchůdků, butiků, diskoték a nočních pod-
niků. Letovisko Can Picafort je ideální jak pro rodiny 
s dětmi, tak pro mladší klientelu. K výletům láká staré 
římské město Alcudia nebo přírodní rezervace S´Albu-
fera. Spojení do hlavního města Palma de Mallorca, 
Alcudia a  vodního parku Hydropark zajišťují linkové 
autobusy.
Transfer z letiště: cca 70 km.

Alcudia, Port d´Alcudia, Playa de Muro
Jedno z nejoblíbenějších letovisek na severu ostro-

va leží na okraji nejdelší pláže. Pláž s nádherným bílým 
pískem je dlouhá 8 km a svažuje se postupně do moře, 
je lemována palmami a piniemi a je ideální pro děti. 
Můžete se zde opalovat, využít široké nabídky vodních 
sportů, minigolfu, tenisu, jízdy na koni, squashe. Na 
své si přijdou i příznivci nočního života, Alcudia se ho-
nosí množstvím kaváren, restaurací,  obchodů a barů. 
V  historickém jádru městečka Alcudia naleznete ro-
mantické uličky a krásný přístav s řadou kaváren, které 
lákají k  večernímu posezení či procházce. V  letovisku 
naleznete také vodní park Hydropark. Na Alcudii volně 
navazuje letovisko Playa de Muro.
Transfer z letiště: cca 70 km.

s   malými 
plážemi z  jemného písku. 

V  posledních letech zde vyrostly restaurace, ka-
várny, diskotéky, bary a obchody. Letovisko nabízí 
pestré sportovní vyžití – potápění, jízda na koni, 
minigolf, tenis, vodní sporty, i  bohatý večerní ži-
vot. Na dvacet romantických zátok vybízí k  jejich 
 prozkoumání.
Transfer z letiště: cca 70 km.

C

Okruh ostrovem
Celodenní výlet autobusem, lodí a  dřevěným 

vláčkem přes západní pohoří Sierra de Tramuntana 
do nádherné zátoky Sa Calobra a  průsmyku Torrente 
de Pareis.

Dračí jeskyně 
a mallorské perly

Celodenní výlet do krápní-
kových jeskyní  Cuevas Drach, 
návštěva přístavu Porto Cristo 
a  města  Manacor, kde se vy-
rábějí umělé mallorské perly – 
 návštěva fabriky.

Palma – Valldemosa
Celodenní výlet do hlavního 

města Palma (prohlídka katedrály) 
a malebné vesničky v horách, kterou 
proslavila svou návštěvou známá dvo-
jice F. Chopin a G. Sandová.

Marineland
V  tomto zábavním parku můžete zhlédnout 

neuvěřitelná vystoupení lachtanů, delfínů i  papouš-
ků. Nachází se v  Portals Nous nad písečnou pláží 
cca 1,5 hod. cesty z východního pobřeží. Výlet je vhodný 
nejenom pro děti, ale i pro dospělé.

Aqualand El Arenal
Vodní areál, ráj skluzavek, tobogánů a  řady dal-

ších vodních atrakcí, bazénů s  umělými vlnami, dále 
restaurace, bary, to vše obklopeno subtropickou ve-
getací. Tímto parkem nepohrdnou ani dospělí. V ceně 
vstupenky jsou zahrnuty všechny atrakce.

Western Park
Vodní park s atrakcemi ve stylu „Tenkrát na zá-

padě“. Nachází se v Magallufu, cca 1,5 hod. cesty z vý-
chodního pobřeží.

Son Amar
Večerní varietní program s představením � amen-

ka, moderního baletu, tanečního orchestru a působi-
vých laserových efektů. V ceně je bohatá večeře.

Poustevna San Salvador a trh ve Felanitx
Půldenní výlet na krásnou vyhlídku San Salvador 

s  malou poustevnou. Návštěva trhu v  nedalekém 
 městečku Felanitx.

VÝLETY
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CENY VÝLETŮ dospělý              dítě 3–12 let

Palma + Valldemosa 47,00 EUR 24,00 EUR
Okruh ostrovem 79,00 EUR 40,00 EUR
Dračí jeskyně 47,00 EUR 24,00 EUR
Alcudia a Formentor 42,00 EUR 21,00 EUR
Vstupenky + doprava
Marineland  49,00 EUR 34,00 EUR
Marineland + Western Park 65,00 EUR 49,00 EUR
Katmadu Park 49,00 EUR 30,00 EUR
Western Park 53,00 EUR 37,00 EUR
Aqualand El Arenal 53,00 EUR 37,00 EUR

Ceny výletů jsou orientační a liší se dle letoviska. Výlety 
si můžete zakoupit přímo na pobytovém místě u našeho 
delegáta s platbou v místní měně. Aktuální nabídka bude 
uvedena také v informacích, které před odletem obdržíte 
od naší CK.
Na místě vám v případě zájmu naši delegáti rádi zajistí také 
pronájem auta.

rábějí umělé mallorské perly – 

Celodenní výlet do hlavního 
města Palma (prohlídka katedrály) 
a malebné vesničky v horách, kterou 
proslavila svou návštěvou známá dvo-



MALLORCA / PLAYA DE PALMA

Stravování: snídaně, polopenze nebo 
all inclusive 

All inclusive: plná penze formou 
bufetu, nápoje k jídlu, dopolední  
a odpolední lehká svačina, zmrzlina. 
Neomezená konzumace nealkoho-
lických a alkoholických nápojů místní 
výroby 10.30-24.00 hod. 

Poloha: leží přímo u téměř 6 km 
dlouhé pláže živého letoviska Playa 
de Palma (za plážovou promenádou 
a nefrekventovanou silnicí), v blízkos-
ti obchody, restaurace, bary, bohatý 
denní i noční život, vodní sporty na 
pláži. Hlavní město Palma de Mallor-
ca cca 10 km (spojení linkovým auto-
busem, zastávka cca 200 m), letiště  
v Palmě cca 5 km. 

Vybavení: 6ti patrová budova, vstup-
ní hala s recepcí, bufetová restaurace, 
restaurace á la carte, bar, bar u ba-
zénu (večer v hlavní sezóně se živou 
hudbou), bazén, terasa se slunečníky 
a lehátky zdarma, osušky zdarma. 
Na střeše bazén pouze pro dospělé 
a nejdražší typ pokojů, fitness, jacuz-
zi, sauna. Animační programy denní  
i večerní. 

Internet: WiFi zdarma v celém areálu 
hotelu. 

Ubytování: krásné prostorné dvou-
lůžkové pokoje s klimatizací, koupel-
nou, vysoušeč vlasů. TV/SAT, trezor, 
telefon, minibar (konzumace za po-
platek). 

Služby za poplatek: masáže, mul-
tifunkční hřiště a tenis v sesterském 
hotelu, výhled na moře. 

Pro děti: dětská postýlka (zdarma), 
dětská židlička. 

Povinné příplatky: poplatek turis-
tické taxy 4,40 EUR na osobu a noc 
je povinný pro všechny osoby starší  
16 let, které navštíví baleárské ostrovy 
od 1.7. 2016. Turistická taxa bude vybí-
rána v hotovosti v místě pobytu přímo  
v ubytovacích zařízeních.

www.firo.cz/PLM292

Luxusní 5* hotel v živém letovisku Playa de Palma, 10 minut taxi do centra Palmy. 
Doporučujeme náročným klientům.

Možnosti obsazení:  
pokoj standard:  XX / XXx / XXX
pokoj rodinný:  XXx / XXxx

Hotel IBEROSTAR Playa de Palma 

all inclusive 

PRAHA
BRNO

De Luxe dovolená 
pro náročné
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MALLORCA / CAN PASTILLA

Stravování: polopenze 

Poloha: hotel leží 30 m od krásné 
písčité pláže s pozvolným vstupem 
do vody, 50 m od centra velmi oblí-
beného letoviska s velkým množstvím 
obchůdků, barů a restaurací. Palma de 
Mallorca je vzdálena cca 6 km, dobré 
autobusové spojení.

Vybavení: 5podlažní hotel nabízí  
139 pokojů, vstupní halu s recepcí, 
restauraci, bar, výtah, internetový kou-
tek, TV místnost, obchod se suvenýry, 
SPA centrum, fitness, 3 konferenční 
sály.Venkovní bazén s lehátky a slu-
nečníky na střeše, vnitřní bazén, osuš-
ky za deposit.

Internet: WiFi za poplatek. 

Ubytování: pěkně vybavené, moder-
ní klimatizované pokoje s koupelnou, 
WC, vysoušečem vlasů, telefonem, 
SAT/TV, trezorem a minibarem, balko-
nem nebo terasou.

Služby za poplatek: trezor, minibar, 
SPA centrum, prádelna, internet.

Pro děti: dětské hřiště, postýlka na 
vyžádání zdarma.

Povinné příplatky: poplatek turis-
tické taxy 3,30 EUR na osobu a noc 
je povinný pro všechny osoby starší  
16 let, které navštíví baleárské ostrovy 
od 1.7. 2016. Turistická taxa bude vybí-
rána v hotovosti v místě pobytu přímo  
v ubytovacích zařízeních. 

www.firo.cz/PNU292

Hotel se skvělou polohou u pláže Can Pastilla, několik metrů od přístavu Nautico.

Možnosti obsazení: 
XX / XXX / XXx / XXxx 

Hotel Nautic 

novinka v nabídce

PRAHA
BRNO
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MALLORCA / SANTA PONSA

Stravování: polopenze, za příplatek all 
inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, nápoje k hlavním chodům (víno, 
pivo, voda a nealko), lehké občerstvení 
během dne, alkoholické a nealkoho-
lické nápoje místní výroby během dne 
10.00-24.00 hod., odpolední káva/čaj, 
zákusek, program pro děti a pro dospě-
lé, sportovní vyžití, stolní tenis zdarma.

Poloha: 200 m od písčité pláže  
a centra letoviska, hotel se nachází na-
proti hotelu Globales Sueno 4*. Přímé 
autobusové spojení do Marinelandu 
- delfinárium. Letiště cca 30 km, hlav-
ní město Playa de Palma cca 20 km.  
V okolí naleznete spoustu vyžití: gol-
fové hřiště 2 km, vodní sporty, vodní 
park a minigolf 5 km, jízda na koni  
10 km, ZOO 60 km, nákupní centrum 
10 km.

Vybavení: klimatizované společné 
prostory, recepce, jídelna, TV místnost, 
bar, bar u bazénu, výtahy. Zahrada  
s terasou a bazénem pro dospělé i pro 
děti, s lehátky a slunečníky (zdarma). 
Tenis, stolní tenis a sauna za poplatek. 
Malé dětské hřiště se skluzavkami, ani-
mační programy.

Internet: WiFi zdarma v zóně u recep-
ce.

Ubytování: 2lůžkové pokoje s mož-
ností jedné přistýlky, klimatizace, kou-
pelna/WC, vysoušeč vlasů, SAT/TV, 
telefon, trezor a WiFi připojení (za po-
platek), balkon.

Služby za poplatek: trezor, internet, 
stolní tenis, tenisové kurty 300 m od 
hotelu, sauna, masáže, vodní sporty 
na pláži.

Pro děti: animační a večerní progra-
my, dětské kluby La Cabana pro děti 
od 5 let, dětské hřiště, dětský bazén, 
dětská postýlka (zdarma, na vyžádání).

Povinné příplatky: poplatek turistické 
taxy 2,20 EUR na osobu a noc je po-
vinný pro všechny osoby starší 16 let, 
které navštíví baleárské ostrovy od 1.7. 
2016. Turistická taxa bude vybírána  
v hotovosti v místě pobytu přímo v uby-
tovacích zařízeních.

www.firo.cz/PPI292

Hotel se skvělou polohou, krátký transfer z  letiště, malebné městečko Santa Ponsa, 
široká pláž a kvalitní služby. Hotel vhodný pro klienty všech věkových skupin.

Možnosti obsazení:  
standard: XX / XXx / XXX
rodinný pokoj: XXxx / XXXx
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje) 

Hotel Globales Playa Santa Ponsa 

 
Video na 

all inclusive 

PRAHA
BRNO
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MALLORCA / CALA D´OR

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, lehké občerstvení během dne, al-
koholické a nealkoholické nápoje míst-
ní výroby ve snack baru 10.00–23.00 
hod., animační programy, miniklub.

Poloha: cca 100 m od písčité plá-
že, bílý hotelový komplex postavený 
ve stylu ibizské vesničky je situován  
v klidné části letoviska, 10 min. od 
zóny s obchůdky, restauracemi a bary. 
V blízkosti zátoky Es Forti. Do centra se 
dostanete místní dopravou.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 
několik bílých patrových budov, upro-
střed rozkvetlé zahrady je bazén pro 
dospělé i bazén pro děti s tobogánky 
a dětskými vodními atrakcemi. Restau-
race, bar, bar u bazénu, dětské hřiště, 
krytý bazén, sauna, fitness, kurty na 
padel, obchod se suvenýry, stolní te-
nis, biliár, prádelna, jacuzzi, místnost 
pro zavazadla.

Internet: WiFi zdarma na recepci, in-
ternetový koutek za poplatek.

Ubytování: útulná klimatizovaná 
studia vybavená koupelnou/WC, tele-
fonem, SAT/TV, pohovkou, balkonem. 

Služby za poplatek: trezor, padel.

Pro děti: dětské hřiště, dětský bazén  
s malým aquaparkem, miniklub, dět-
ská postýlka. 

Povinné příplatky: poplatek turis-
tické taxy 2,20 EUR na osobu a noc 
je povinný pro všechny osoby starší  
16 let, které navštíví baleárské ostrovy 
od 1.7. 2016. Turistická taxa bude vybí-
rána v hotovosti v místě pobytu přímo  
v ubytovacích zařízeních.

www.firo.cz/PIA292

Pěkný hotelový komplex, nedávno zrekonstruovaný, doporučujeme hlavně rodinám 
s dětmi. Hotel nabízí dobré služby all inclusive a spoustu vyžití v areálu hotelu.

Možnosti obsazení:  
XX / XXX / XXx / XXxx / XXXx
na vyžádání: XXXX
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje)

Aparthotel Es Talaial 

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
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MALLORCA / S`ILLOT

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, nápoje k hlavním jídlům (voda, 
nealko, pivo, víno), neomezená kon-
zumace nealkoholických a místních al-
koholických nápojů 10.00-23.30 hod. 
(whisky, rum, vodka, gin, brandy, víno, 
sangria), lehké občerstvení během dne 
11.00-23.00 hod., odpolední káva  
a zákusek, zmrzlina 15.00-17.00 hod. 

Poloha: několik kroků od písčité pláže, 
místy kamenné plotny, centrum leto-
viska cca 500 m, autobusová zastávka  
200 m, letiště 60 km, v blízkém okolí 
obchůdky, restaurace a nákupní mož-
nosti, Cala Millor 3 km, Porto Cristo cca 
4 km. 

Vybavení: 4patrová budova, recep-
ce, restaurace, výtah, bazén s lehátky  

Příjemný hotel s ideální polohou u pláže a dobrou dostupností centra letoviska.

Hotel Peymar 

all inclusive 

1. dítě do 7 let
 od 2 990 Kč

1. dítě 7-13 let
 od 3 690 Kč

PRAHA
BRNO
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Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX
(dítě do 2 let se započítává do obsaze-
nosti pokoje) 

a slunečníky, terasa na opalování, dětský 
bazén. 

Internet: WiFi v celém hotelu za popla-
tek (cca 15 EUR/týden). 

Ubytování: 2lůžkové pokoje s klimati-
zací, koupelnou/WC, vysoušečem vlasů, 
telefonem, SAT/TV (záloha 15 EUR), 
trezorem (za poplatek), balkonem nebo 
terasou. Za příplatek pokoje s bočním či 
přímým výhledem na moře. 

Služby za poplatek: trezor (cca 12,50 
EUR/týden + záloha cca 12 EUR), inter-
net, WiFi, záloha na TV ovladač na po-
koji (cca 10 EUR), vodní sporty na pláži. 

Pro děti: dětský bazén, dětská postýlka 
(zdarma, na vyžádání).

Povinné příplatky: poplatek turis-
tické taxy 3,30 EUR na osobu a noc 
je povinný pro všechny osoby starší  
16 let, které navštíví baleárské ostrovy 
od 1.7. 2016. Turistická taxa bude vybí-
rána v hotovosti v místě pobytu přímo  
v ubytovacích zařízeních.

www.firo.cz/PEY292
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MALLORCA / S`ILLOT

Stravování: polopenze, za příplatek 
all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, nápoje k hlavnímu jídlu (pivo, 
víno, sangria, voda, nealko), lehké 
občerstvení během dne, nealkoholic-
ké a alkoholické nápoje místní výroby 
dle nápojového lístku AI 10.00-23.00 
hod., odpolední káva a čaj se zákusky.

Poloha: hotel u moře, na jedné  
z nejkrásnějších písčitých pláží v této 
oblasti - Cala Moreia, blízko městečka 
Manacor - výroba perel; rodiště tenisty 
Rafaela Nadala je vzdáleno jen 20 km; 

do centra rybářského přístavu v S’Illot  
s obchůdky, bary a kavárnami cca 1 km.

Vybavení: vstupní hala, recepce, re-
staurace, bar na terase s výhledem 
na moře, výtah, bazén, oddělená část 
bazénu pro děti, terasy na opalování, 
lehátka u bazénu, televizní místnost, 
animační program.

Internet: WiFi a internet za poplatek. 

Ubytování: 2lůžkové standardní po-
koje s možností 1 přistýlky mají klima-
tizaci, koupelnu/WC, telefon, SAT/TV, 
trezor (za poplatek). Většina pokojů  
s balkonem a výhledem do okolí.

Služby za poplatek: trezor, internet, 
WiFi, výhled na moře (boční).

Pro děti: dětská část bazénu, dětská 
postýlka (zdarma, na vyžádání).

Povinné příplatky: poplatek turis-
tické taxy 2,20 EUR na osobu a noc 
je povinný pro všechny osoby starší  
16 let, které navštíví baleárské ostrovy 
od 1.7. 2016. Turistická taxa bude vybí-
rána v hotovosti v místě pobytu přímo  
v ubytovacích zařízeních.

www.firo.cz/POT292

Rodinný hotel s úžasnou polohou na krásné písčité pláži. Příjemný personál, klidné 
místo. Ideální pro pořádání výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx 
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje) 

Hotel MIX Colombo  

all inclusive 

1. dítě do 7 let
 od 99 Kč

PRAHA
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MALLORCA / SA COMA

Stravování: all inclusive 

All inclusive: snídaně, obědy a večeře 
formou bufetu, nápoje k jídlu (voda, 
nealko, pivo, víno). Nealkoholické a al-
koholické nápoje místní výroby během 
dne 10.00-22.30 hod., odpolední 
zmrzlina pro děti, káva, čaj se zákus-
kem pro dospělé. Hotelové animační 
programy pro děti i dospělé. 

Poloha: hotel přímo u moře, pouze 
za plážovou promenádou, vstup místy 
přes kamenné plotny. Větší písčitá pláž 
s pozvolným vstupem do vody cca  
50 m od hotelu. Kompletně zrenovo-
vaný 4* hotel (jaro 2018) se nachází 
mezi oblíbenými středisky S´Illot a Sa 
Coma. V nedalekém okolí se nachází 
krápníkové Dračí jeskyně, letovisko 
Cala Millor cca 3 km. Bary, obchůdky, 
restaurace cca 150 m od hotelu, au-
tobusová zastávka cca 200 m od ho-
telu. Vzdálenost na letiště v Palma de 
Mallorca cca 72 km. 

Vybavení: 6patrový aparthotel - 
vstupní hala s recepcí, výtah, bar,  
restaurace, společenská místnost s TV, 
bazén s oddělenou částí pro děti, te-
rasa s lehátky a slunečníky u bazénu 

zdarma. Plážové osušky za poplatek. 
Denní i večerní animační programy pro 
děti i dospělé. Aerobik, beach volejbal, 
šipky, stolní tenis. 

Internet: WiFi (na recepci zdarma), 
internetový koutek za poplatek. 

Ubytování: klimatizované pokoje  
s koupelnou, WC, vysoušečem vlasů, 
SAT/TV, telefonem, trezorem (za po-
platek) a balkonem nebo terasou. 

Služby za poplatek: trezor (cca  
15 EUR/týden + záloha 5 EUR), sauna, 
masáže, vodní sporty na pláži. 

Pro děti: dětské hřiště, dětská postýl-
ka zdarma (na vyžádání). 

Povinné příplatky: poplatek turis-
tické taxy 3,30 EUR na osobu a noc 
je povinný pro všechny osoby starší  
16 let, které navštíví baleárské ostrovy 
od 1.7. 2016. Turistická taxa bude vybí-
rána v hotovosti v místě pobytu přímo  
v ubytovacích zařízeních.

www.firo.cz/PLI292

Rodinný aparthotel blízko krásné písčité pláže mezi letovisky S´Illot a Sa Coma. Nově zrenovovaný 
4* aparthotel (renovace jaro 2018) v klidném letovisku. Kvalitní hotel s all inclusive.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx / XXxx 
/ XXXx / XXXX
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje)

Aparthotel Palia Sa Coma Playa 

all inclusive 

1. dítě do 6 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
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MALLORCA / CALA MILLOR

Stravování: all inclusive gold 

All inclusive: all inclusive gold zahr-
nuje: plná penze formou bufetu, výběr 
nealkoholických a alkoholických nápojů 
místní i zahraniční výroby 10.00-23.00 
hod. dle nápojového lístku AI, ovoce  
a zmrzlina 2 hodiny denně z hotelového 
zmrzlinového vozíku, 2x týdně možnost 
večeře v Rodizio brazilské místní restau-
raci (nutné objednat předem), výběr sna-
cků mezi jídly v časech daných hotelem. 

Poloha: hotel se nachází ve známém 
středisku Cala Millor, na východním 
pobřeží ostrova. Hlavní město a mezi-
národní letiště je vzdáleno cca 65 km.  
V těsné blízkosti hotelu naleznete ob-

chody, bary a restaurace a další možnosti 
denního i nočního vyžití. Zastávka auto-
busu cca 200 m, nejbližší golfové hřiště 
7 km. 

Vybavení: hotelový komplex složený ze 
dvou 4patrových budov, výtah, vstupní 
hala s recepcí, směnárna, úschovna za-
vazadel, 1 hlavní bufetová restaurace, 
Rodizio brazilská restaurace, 4 bary včet-
ně baru u bazénu a v lobby, 2 bazény  
a dětský bazén, terasa na slunění, vnitřní 
bazén, sauna, jacuzzi, lehátka a sluneč-
níky u bazénu zdarma, fitness od 08.00-
20.00 hod., stolní tenis, parkoviště, 
úschovna kol, prádelna, lékařská péče. 
Hotel pořádá animační programy, ve-
černí představení, minidisko, živá hudba  
a kabaretní vystoupení několikrát týdně.

Internet: WiFi zdarma v hotelovém lob-
by. 

Ubytování: pěkné dvoulůžkové pokoje 
s klimatizací, koupelnou/WC, vysouše-

Nedávno zrenovovaný 4* hotel přímo u překrásné pláže Cala Millor s kvalitním all inclusive Gold, 
vhodný pro všechny věkové kategorie.

Hotel Smartline Anba Romani 

novinka v nabídce

all inclusive 

PRAHA
BRNO
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bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma

bezlepková 
strava



Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje)

čem vlasů, telefonem, SAT/TV, trezorem 
za poplatek, minibarem, balkon nebo 
terasa.

Služby za poplatek: trezor, plážové 
osušky (cca kauce 10 EUR), SPA, sauna, 
wellness služby. 

Pro děti: dětská postýlka (zdarma), mini-
disko, brouzdaliště, dětská židlička. 

Povinné příplatky: poplatek turistické 
taxy 3,30 EUR na osobu a noc je povin-
ný pro všechny osoby starší 16 let, které 
navštíví baleárské ostrovy od 1.7. 2016. 
Turistická taxa bude vybírána v hotovosti 
v místě pobytu přímo v ubytovacích za-
řízeních.

www.firo.cz/PNB292
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MALLORCA / SA COMA

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou 
bufetu, nápoje k jídlu (voda, nealko, 
pivo, víno), alkoholické a nealkoholické 
nápoje místní výroby v barech, dle ná-
pojového lístku AI (10.00-24.00 hod.), 
káva, čaj a zákusek (16.00-18.00 hod.), 
lehké občerstvení (22.00-24.00 hod.).

Poloha: dlouhá a široká písčitá pláž 
a centrum letoviska Sa Coma cca  
1,5 km, několikrát denně hotelový au-
tobus zdarma. Resort se nachází v klid-
né části, na okraji letoviska Sa Coma.  
V blízkosti hotelu nákupní možnosti, 
cca 500 m Safari ZOO. Letiště je vzdále-
no cca 75 km. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, tří-

patrové budovy, restaurace, italská 
restaurace, bar. V rozlehlé zahradě  
2 bazény, bar u bazénu, lehátka  
a slunečníky zdarma. Součástí hotelu je 
větší aquapark s vodními skluzavkami, 
dále pak tenisový kurt a hotelové ani-
mační programy. 

Internet: WiFi v celém areálu a na po-
koji zdarma. 

Ubytování: pokoje standard jsou roz-
místěné v třípatrových budovách, jsou 
vybaveny klimatizací, koupelnou/WC, 
telefonem, WiFi připojením, SAT/TV, 
miniledničkou, trezorem (za poplatek), 
balkonem nebo terasou.   

Služby za poplatek: trezor na pokoji, 
půjčovna jízdních kol, prádelna, lehát-
ka a slunečníky na pláži. 

Pro děti: dětský bazén, dětské hřiště, 
miniklub, dětská postýlka zdarma (na 
vyžádání).

Povinné příplatky: poplatek turistické 
taxy 2,20 EUR na osobu a noc je po-
vinný pro všechny osoby starší 16 let, 
které navštíví baleárské ostrovy od 1.7. 
2016. Turistická taxa bude vybírána  
v hotovosti v místě pobytu přímo v uby-
tovacích zařízeních.

www.firo.cz/PBO292

Pěkný hotel, po rekonstrukci, s velkým aquaparkem (vstup zdarma). Na pláž hotel vypravuje 
několikrát denně zdarma autobus.

Možnosti obsazení:  
standard: XX / XXx / XXX / XXxx / XXXx
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje) 

Hotel Globales Bouganvilla 

 
Video na 

all inclusive 

PRAHA
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klimatizace 
zdarma

skluzavky / 
tobogány



MALLORCA / CALA D´OR

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou 
bufetu, nápoje k hlavním jídlům  
(nealko, voda, pivo, víno), neomeze-
ná konzumace místních alkoholických  
a nealkoholických nápojů 11.00-23.00 
hod., lehké občerstvení během dne 
11.00-18.00 hod., zmrzlina pro děti, 
odpolední káva/čaj a zákusek 15.30-
17.00 hod., animační programy. 

Poloha: rozsáhlý resort umístěný cca 
30 m od písčité pláže, do centra le-
toviska 800 m, autobusová zastávka  
20 m a letiště cca 55 km. 

Vybavení: vstupní hala, recepce, vý-
tahy, restaurace, bar, bar u bazénu,  
10 bloků budov v zahradě, 4 bazény, 
terasy na opalování, slunečníky a le-
hátka u bazénů, animace a sportovní 
vyžití. 

Internet: WiFi zóna (zdarma), interne-
tový koutek (za poplatek). 

Ubytování: klimatizované superior 
pokoje nabízí koupelnu/WC, vysou-
šeč vlasů, telefon, SAT/TV, trezor (za 
poplatek), miniledničku, rozkládací 
pohovku, balkon nebo terasu. Za pří-
platek Suite. 

Služby za poplatek: trezor, minigolf, 
biliár, internet. 

Pro děti: vodní park se skluzavkami, 
dětský bazén, dětská postýlka (zdar-
ma, na vyžádání), miniklub. 

Povinné příplatky: poplatek turis-
tické taxy 3,30 EUR na osobu a noc 
je povinný pro všechny osoby starší  
16 let, které navštíví baleárské ostrovy 
od 1.7. 2016. Turistická taxa bude vybí-
rána v hotovosti v místě pobytu přímo  
v ubytovacích zařízeních.

www.firo.cz/PFE292

Aparthotel po rekonstrukci v roce 2015 nabízí kvalitní služby a nově otevřený malý 
aquapark pro děti.

Možnosti obsazení:  
superior: XX / XXx / XXX / XXxx
suite: XX / XXx / XXX / XXXx / XXxx / XXXX
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje) 

Aparthotel Ferrera Blanca 

 
Video na 

all inclusive 

PRAHA
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zdarma
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tobogány

bezplatně 
WiFi



Portugalsko – Algarve
Krásné dlouhé písčité pláže, romantické 
skalnaté útesy, vysoce kvalitní golfová hřiště, 
příjemné rybářské vesničky, ale i letoviska 
s nočním životem.

Delikátní portugalská kuchyně 
a typická maurská architektura, 
nepřeberná nabídka vodních sportů 
a podmořských aktivit – to je 
nejjižnější pobřeží Portugalska, 
slunné Algarve.

INFORMACE časový posun: – 1 hod. • měna: euro • úřední jazyk: portugalština
• doba letu: cca 3 hod. 10 min.

FIRO NÁZOR • malebné písčité pláže i romantické zátoky • rozmanitá nabídka letovisek – klidné 
rybářské vesničky, ale i rušný noční život • skvělá gastronomie – typická portugalská kuchyně, 
lahodná vína • celoročně teplé klima • aktivní dovolená – vodní sporty, potápění, jízda na koni

• vyhledávaná golfová hřiště i mezinárodních parametrů
• možnost pořádat obchodní jednání, semináře, konference – v zázemí kvalitních hotelů

� 
ALGARVE

FARO
Tavira

Albufeira

Alvor
Carveiro

Vilamoura
Quarteira
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delegát 
FIRO-tour

Ví��, �� �est���� k�n��l�� �I�O-t��� ���r���l� � ro�� 2019 n� ú��va��� p������ Alg���� ����í�� ����n�� � �R? 

Algarve je vyhledávanou turistickou destinací po celý 
rok, zdejší pláže právem patří k nejkrásnějším v Evropě, 
klima je tu celoročně příznivé – díky teplým mořským 
proudům. Doporučujeme pronájem automobilu a pro-
zkoumání nádherného pobřeží plného malebných plá-
ží – dlouhých, nebo kouzelných menších, ukrytých mezi 
pískovcovými útesy.

Gastronomie
Portugalským národním jídlem je treska neboli ba-

calhau. Specialitou na Algarve je cataplana. Je to směs 
mořských plodů, krevet, mušlí a krabů vařených se zele-
ninou a speciální směsí bylinek. To vše se dusí a podává 
ve speciálních, tradičních měděných nádobách. Pohoří 
Monchique je proslavené sušenou šunkou presunto, 
která je vyráběna z černých prasat, olivami a pikantním 
grilovaným kuřetem piri-piri.
Algarve má i vynikající sladkosti, za což místní obyvatelé 
mohou dnes částečně poděkovat Arabům. Tím nejtypič-
tějším jsou pestrobarevné zákusky dom rodrigo. Typic-
kou pálenkou je na Algarve medronho. Vyrábí se z plodů 
keře, který se nazývá medronheiro a  roste především 
v pohoří Monchique. Plody jsou malé červenooranžové 
kuličky, které se i jí.

Vilamoura/Quarteira
Jedno z nejznámějších letovisek na Algar-

ve, velmi kosmopolitní – noční život v maríně, 
kasino, řada restaurací, kaváren a  barů, do-
stupnost několika golfových hřišť.
Transfer z letiště: cca 30 km.

Albufeira / Albufeira – Praia Falesia
Kombinace několika úžasných písčitých pláží a ne-

končícího nočního života = letovisko Albufeira, které ve 
svém půvabném historickém centru neztrácí klasickou 
podobu původních portugalských měst – úzké uličky, bílé 
stavby, mnoho kaváren, obchůdků, restaurací a diskoték. 
Nádherných pláží máte na výběr hned několik – od vět-
ších – Praia d’Ouro, Praia Falesia, Praia de Balaia, Praia de 
Castelo, Praia de Maria Luisa – po menší, velmi roman-
tické, jako je St. Rafael, které rozhodně musíte navštívit!
Transfer z letiště: cca 45 km.

Portimao – Praia da Rocha
Větší letovisko s obrovskou pláží se zlatavým pískem – 

Praia da Rocha – s impozantními skalními útvary, které 
stojí za prozkoumání procházkami i naboso. Najdete zde 
čilý denní i noční život, mnoho obchůdků, barů, restaurací. 

Krásná 
marína s  dřevěnou prome-
nádou, kde najdete  výborné plážové restaurace. Na pláži 
se rozhodně nebudete tlačit s dalšími návštěvníky, je ši-
roká, dlouhá několik kilometrů. Mnoho lehátek, pozvolný 
vstup do moře.
Transfer z letiště: cca 75 km.

Carvoeiro
Krásná, klidnější, půvo-

dem rybářská vesnička 
s  typickou architekturou 
v malebném historickém 
centru a  s  nádhernou 
pláží – s četnými skalisky 
a  jeskyněmi a  překrás-
nou průzračnou vodou.
Transfer z letiště: 
cca 65 km.
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Sleva za včasnou rezervaci až 23 % 

ODLETY
– z Prahy do Fara na 7/14 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Faro–Praha 
vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 
a palivového příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět 
• příslušný počet nocí ve vybraném hotelu • stravování dle 
výběru • služby delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle 
zákona č.159/99 Sb.

Ceny zájezdů zahrnují: From the 1st of March 2020 (inclusive) 
there will be a tourist tax charged to guests staying in Portimao. 
This tax will be collected by the hotels on behalf of the offi cial 
authorities (Municipality of Portimao).
 All guests, arriving at Hotels in Portimao, from the 1st of March 
2020 onwards, aged 13 or over, will be charged: 
 • 1,50 € per person, per night stayed in the hotel  to a maximum 
of 7 nights, from March until October.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění  

Poznámka: All inclusive: V popisech služeb all inclusive 
jednotlivých hotelů uvádíme rozsah programu platného 
v době uzavření smlouvy s hotelem. Drobné změny služeb 
all inclusive, otevírací doby jednotlivých barů/restaurací, jsou 
plně v kompetenci hotelu. Hotely si vyhrazují právo na provedení 
případných dodatečných úprav i během sezóny.
Případný výskyt mořských řas v moři a na plážích je přírodní 
jev, neovlivnitelný cestovní kanceláří nebo hotely. Pohybu řas je 
nechán volný průběh, mohou se pouze shrnout stranou pláže. Řasy 
se nesmí likvidovat, přirozeným způsobem se opět vrací do moře.

Krásná 
marína s  dřevěnou prome-

Aktuální termíny a ceny na www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ 

z letiště Faro  (obousměrný transfer, cena za auto pro 1–4 osoby)
Vilamoura/Quarteira – 2 490 Kč / Albufeira – 2 990 Kč

Armacao de Pera – 3 490 Kč / Carvoeiro – 4 490 Kč / Alvor – 4 990 Kč



Portugalsko – Algarve
Krásné dlouhé písčité pláže, romantické 
skalnaté útesy, vysoce kvalitní golfová hřiště, 
příjemné rybářské vesničky, ale i letoviska 
s nočním životem.

Delikátní portugalská kuchyně 
a typická maurská architektura, 
nepřeberná nabídka vodních sportů 
a podmořských aktivit – to je 
nejjižnější pobřeží Portugalska, 
slunné Algarve.

INFORMACE časový posun: – 1 hod. • měna: euro • úřední jazyk: portugalština
• doba letu: cca 3 hod. 10 min.

FIRO NÁZOR • malebné písčité pláže i romantické zátoky • rozmanitá nabídka letovisek – klidné 
rybářské vesničky, ale i rušný noční život • skvělá gastronomie – typická portugalská kuchyně, 
lahodná vína • celoročně teplé klima • aktivní dovolená – vodní sporty, potápění, jízda na koni

• vyhledávaná golfová hřiště i mezinárodních parametrů
• možnost pořádat obchodní jednání, semináře, konference – v zázemí kvalitních hotelů
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delegát 
FIRO-tour

Ví��, �� �est���� k�n��l�� �I�O-t��� ���r���l� � ro�� 2019 n� ú��va��� p������ Alg���� ����í�� ����n�� � �R? 

Algarve je vyhledávanou turistickou destinací po celý 
rok, zdejší pláže právem patří k nejkrásnějším v Evropě, 
klima je tu celoročně příznivé – díky teplým mořským 
proudům. Doporučujeme pronájem automobilu a pro-
zkoumání nádherného pobřeží plného malebných plá-
ží – dlouhých, nebo kouzelných menších, ukrytých mezi 
pískovcovými útesy.

Gastronomie
Portugalským národním jídlem je treska neboli ba-

calhau. Specialitou na Algarve je cataplana. Je to směs 
mořských plodů, krevet, mušlí a krabů vařených se zele-
ninou a speciální směsí bylinek. To vše se dusí a podává 
ve speciálních, tradičních měděných nádobách. Pohoří 
Monchique je proslavené sušenou šunkou presunto, 
která je vyráběna z černých prasat, olivami a pikantním 
grilovaným kuřetem piri-piri.
Algarve má i vynikající sladkosti, za což místní obyvatelé 
mohou dnes částečně poděkovat Arabům. Tím nejtypič-
tějším jsou pestrobarevné zákusky dom rodrigo. Typic-
kou pálenkou je na Algarve medronho. Vyrábí se z plodů 
keře, který se nazývá medronheiro a  roste především 
v pohoří Monchique. Plody jsou malé červenooranžové 
kuličky, které se i jí.

Vilamoura/Quarteira
Jedno z nejznámějších letovisek na Algar-

ve, velmi kosmopolitní – noční život v maríně, 
kasino, řada restaurací, kaváren a  barů, do-
stupnost několika golfových hřišť.
Transfer z letiště: cca 30 km.

Albufeira / Albufeira – Praia Falesia
Kombinace několika úžasných písčitých pláží a ne-

končícího nočního života = letovisko Albufeira, které ve 
svém půvabném historickém centru neztrácí klasickou 
podobu původních portugalských měst – úzké uličky, bílé 
stavby, mnoho kaváren, obchůdků, restaurací a diskoték. 
Nádherných pláží máte na výběr hned několik – od vět-
ších – Praia d’Ouro, Praia Falesia, Praia de Balaia, Praia de 
Castelo, Praia de Maria Luisa – po menší, velmi roman-
tické, jako je St. Rafael, které rozhodně musíte navštívit!
Transfer z letiště: cca 45 km.

Portimao – Praia da Rocha
Větší letovisko s obrovskou pláží se zlatavým pískem – 

Praia da Rocha – s impozantními skalními útvary, které 
stojí za prozkoumání procházkami i naboso. Najdete zde 
čilý denní i noční život, mnoho obchůdků, barů, restaurací. 

Krásná 
marína s  dřevěnou prome-
nádou, kde najdete  výborné plážové restaurace. Na pláži 
se rozhodně nebudete tlačit s dalšími návštěvníky, je ši-
roká, dlouhá několik kilometrů. Mnoho lehátek, pozvolný 
vstup do moře.
Transfer z letiště: cca 75 km.

Carvoeiro
Krásná, klidnější, půvo-

dem rybářská vesnička 
s  typickou architekturou 
v malebném historickém 
centru a  s  nádhernou 
pláží – s četnými skalisky 
a  jeskyněmi a  překrás-
nou průzračnou vodou.
Transfer z letiště: 
cca 65 km.
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Sleva za včasnou rezervaci až 23 % 

ODLETY
– z Prahy do Fara na 7/14 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Faro–Praha 
vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 
a palivového příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět 
• příslušný počet nocí ve vybraném hotelu • stravování dle 
výběru • služby delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle 
zákona č.159/99 Sb.

Ceny zájezdů zahrnují: From the 1st of March 2020 (inclusive) 
there will be a tourist tax charged to guests staying in Portimao. 
This tax will be collected by the hotels on behalf of the offi cial 
authorities (Municipality of Portimao).
 All guests, arriving at Hotels in Portimao, from the 1st of March 
2020 onwards, aged 13 or over, will be charged: 
 • 1,50 € per person, per night stayed in the hotel  to a maximum 
of 7 nights, from March until October.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění  

Poznámka: All inclusive: V popisech služeb all inclusive 
jednotlivých hotelů uvádíme rozsah programu platného 
v době uzavření smlouvy s hotelem. Drobné změny služeb 
all inclusive, otevírací doby jednotlivých barů/restaurací, jsou 
plně v kompetenci hotelu. Hotely si vyhrazují právo na provedení 
případných dodatečných úprav i během sezóny.
Případný výskyt mořských řas v moři a na plážích je přírodní 
jev, neovlivnitelný cestovní kanceláří nebo hotely. Pohybu řas je 
nechán volný průběh, mohou se pouze shrnout stranou pláže. Řasy 
se nesmí likvidovat, přirozeným způsobem se opět vrací do moře.

Krásná 
marína s  dřevěnou prome-

Aktuální termíny a ceny na www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ 

z letiště Faro  (obousměrný transfer, cena za auto pro 1–4 osoby)
Vilamoura/Quarteira – 2 490 Kč / Albufeira – 2 990 Kč

Armacao de Pera – 3 490 Kč / Carvoeiro – 4 490 Kč / Alvor – 4 990 Kč



Lisabon
Návštěva hlavního portugalského města – Lisabon. 

Nejprve zastávka v historické části Belém – klášter a kos-
tel Jeronýmů, Belémská věž, Památník objevitelů a také 
možnost ochutnávky nejznámějšího lisabonského 
koláčku – Pastel de Belém. Poté přesun do samotného 
historického centra, panoramatická projížďka a  pro-
cházka v rámci hlavního náměstí  Rossio. Možnost obědu 
v typické portugalské restauraci a poté volno (možnost 
projížďky historickou „nevyzpy tatelnou“ tramvají do 
nejstarší části  Lisabonu či nákupy aj.). Návrat do Algarve 
po nejdelším evropském mostě Vasco de Gamy.

Na konec světa s ochutnávkou vína
Vydejte se s námi na nejjihozápadnější cíp kon-

tinentální Evropy – Mys sv. Vincenta, kde se nachá-
zí maják, který dosvítí až do 65 km. Poté návštěva 
 přímořského městečka Lagos se slavnou promená-
dou (možnost fakultativního výletu na lodičkách) 
a na závěr výletu ochutnávka algarvského vína.

Tradiční Algarve s pálenkou 
a „pao com chourico“

Vyjížďka na nejvyšší algarvskou horu Foia (902 m n. m.), 
odkud je překrásný pohled na jižní pobřeží. Návštěva lá-
zeňského městečka Caldas de  Monchique, kde nás čeká 
ochutnávka místní  sp eciality „chlebu s klobáskou“ (pao 
com chourico) a  degustace algarvské tradiční pálenky 
„medronho“. Na závěr návštěva středověkého městečka 
Silves s hradem z červeného kamene.

Tradiční trhy v Olhao
Nejtradičnější trhy na celém algarvském pobřeží 

se nachází v  rybářském městečku Olhao. Přímo na 
pobřeží jsou 2 hlavní budovy – v jedné se nachází rybí 
trh (denně čerstvé ryby a mořské plody) a v druhé bu-
dově nalezneme tradiční algarvské produkty (koláče, 
koření, vína, pálenky, šunky, sýry, oříšky a mnoho dal-
ších). Možnost fakultativního výletu na lodičkách do 
přírodního parku Ria Formosa (na opuštěný ostrov).

Armação de Pêra
Je moderním letoviskem nacházejícím se mezi leto-

visky Albufeira a Carvoeiro. V současnosti tam žije okolo 
3 800 obyvatel. Armação de Pêra láká návštěvníky hlav-
ně na svoji pláž, která patří k nejoblíbenějším plážím na 
Algarve.
Transfer z letiště: cca 55 km.

Alvor
Je rybářská vesnice a příjemné letovisko s osobitým 

kouzlem. Malebnost zdejších pláží, klidná atmo sféra, 
centrum s obchůdky, restauracemi a kavárnami, to jsou 

důvody, proč sem ročně přijíždí 
spousta turistů. Nachází se západ-
ně od města Portimao, u ústí řeky 
Alvor.
Transfer z letiště: cca 80 km.

Lehátka a slunečníky jsou v Por-
tugalsku na plážích vždy za po-
platek. Pláže jsou veřejné, nepa-
tří hotelu.

VÝLETY

POTÁPĚNÍ  Potápění má na Algarve dlouhou tradici, vyzkoušejte některé z kvalitních licencovaných 
potápěčských základen ve vašem letovisku!
Albufeira – Algardiving centrum, www.algardiving.com
Armacao de Pêra – Dive spot, www.divespot.com.pt
Carvoeiro – Tivoli diving, www.tivoli-diving.com a mnoho dalších. 
Objevte krásy oceánu mezi nádhernými písčitými útesy, v překrásných vodách Atlantiku!

GOLF  Algarve je se svými více než 20 golfovými areály právem „golfovou velmocí“ – 
z těch nejkvalitnějších: 
Laguna Golf Course, Millennium Golf Course, Pinhal Golf Course, The Old Course, 
Victoria Clube de Golf, Vila Sol Golf Course, Royal Vale do Lobo, Golf Course Ocean, 
Vale do Lobo Golf Course, Alto Golf Course, Palmares Golf Course, Quinta da Ria Golf Course, 
Quinta de Cima Golf Course, Quinta do Lago Golf Course, Vale de Milho Golf Course – 
detailní informace na www.golfalgarve.com. 
Rádi připravíme gol� stům pobyt na míru!
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CENY VÝLETŮ dospělý              dítě 5–10 let

Lisabon 65,00 EUR 32,50 EUR
Na konec světa 
s ochutnávkou vína 50,00 EUR 25,00 EUR
Půldenní výlety:
Tradiční Algarve s pálenkou 
a “pao com chourico” 48,00 EUR 24,00 EUR
Tradiční trhy v Olhao  30,00 EUR 15,00 EUR

Výlety si můžete zakoupit přímo na pobytovém místě 
u našeho delegáta s platbou v místní měně, ceny se liší dle 
letoviska. Minimální počet dospělých účastníků pro konání 
výletů s garantovaným českým průvodcem je 21 plně 
platících osob. Více informací a konečné ceny obdržíte 
od delegátky na místě. Děti do 4 let zdarma bez nároku na 
služby. Vřele vám doporučujeme využít během dovolené 
naší nabídky fakultativních výletů a poznat tak nejkrásnější 
a nejzajímavější místa destinace.  Na místě Vám v případě 
zájmu naši delegáti rádi zajistí také pronájem auta.

důvody, proč sem ročně přijíždí 



ALGARVE / QUARTEIRA

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou 
bufetu vč. nápojů k jídlu (voda, víno, 
pivo, nealko), alkoholické a nealkoho-
lické nápoje místní výroby v hotelovém 
baru (domácí víno, pivo, rum, vodka, 
gin, brandy, whisky, portské, káva, čaj) 
11.00-22.00 hod., lehké občerstvení 
během dne 15.00-18.00 hod., animač-
ní programy.

Poloha: hotel se nachází 50 m od 
dlouhé písčité pláže, nedaleko pří-
mořské promenády, 500 m od centra 
letoviska Quarteira, 4 km od aqua-
parku Aquashow, 12 km od rušného 
městečka Loulé a 25 km od letiště ve 
Faru. V okolí je několik barů, obchůdků  
a restaurací s mořskými plody, můžete 
si zapůjčit kolo a vyrazit na průzkum 
zdejší krajiny. V blízkosti hotelu autobu-
sové nádraží, možnost podnikat výlety 
do většiny koutů Portugalska. Golfisty 
potěší mnoho golfových hřišť v okolí.

Vybavení: 11patrová budova, vstupní 
hala s recepcí, výtahy, 95 pokojů, re-
staurace, kavárna (11.00-17.00 hod.), 
snack bar, menší bazén s lehátky a slu-

nečníky, parkoviště zdarma, půjčovna 
kol/aut, směnárna, prádelna.

Internet: WiFi (na recepci zdarma, hes-
lo nutné poptat na recepci).

Ubytování: světlé pokoje jsou moder-
ně zařízené, s koupelnou/WC, SAT/TV, 
telefonem, klimatizací a trezorem (za 
poplatek), většina pokojů s balkonem. 

Služby za poplatek: trezor (cca 
3 EUR/den nebo 15 EUR/týden +  
20 EUR záloha), půjčovny, prádelna.

Pro děti: dětská postýlka (na vyžádání, 
zdarma).

www.firo.cz/PTI227

Hotel střední kategorie pro nenáročné klienty za přijatelnou cenu, výhodná poloha 
v blízkosti pláže a centra živého střediska.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje) 

Hotel Atismar 

Lisabon
Návštěva hlavního portugalského města – Lisabon. 

Nejprve zastávka v historické části Belém – klášter a kos-
tel Jeronýmů, Belémská věž, Památník objevitelů a také 
možnost ochutnávky nejznámějšího lisabonského 
koláčku – Pastel de Belém. Poté přesun do samotného 
historického centra, panoramatická projížďka a  pro-
cházka v rámci hlavního náměstí  Rossio. Možnost obědu 
v typické portugalské restauraci a poté volno (možnost 
projížďky historickou „nevyzpy tatelnou“ tramvají do 
nejstarší části  Lisabonu či nákupy aj.). Návrat do Algarve 
po nejdelším evropském mostě Vasco de Gamy.

Na konec světa s ochutnávkou vína
Vydejte se s námi na nejjihozápadnější cíp kon-

tinentální Evropy – Mys sv. Vincenta, kde se nachá-
zí maják, který dosvítí až do 65 km. Poté návštěva 
 přímořského městečka Lagos se slavnou promená-
dou (možnost fakultativního výletu na lodičkách) 
a na závěr výletu ochutnávka algarvského vína.

Tradiční Algarve s pálenkou 
a „pao com chourico“

Vyjížďka na nejvyšší algarvskou horu Foia (902 m n. m.), 
odkud je překrásný pohled na jižní pobřeží. Návštěva lá-
zeňského městečka Caldas de  Monchique, kde nás čeká 
ochutnávka místní  sp eciality „chlebu s klobáskou“ (pao 
com chourico) a  degustace algarvské tradiční pálenky 
„medronho“. Na závěr návštěva středověkého městečka 
Silves s hradem z červeného kamene.

Tradiční trhy v Olhao
Nejtradičnější trhy na celém algarvském pobřeží 

se nachází v  rybářském městečku Olhao. Přímo na 
pobřeží jsou 2 hlavní budovy – v jedné se nachází rybí 
trh (denně čerstvé ryby a mořské plody) a v druhé bu-
dově nalezneme tradiční algarvské produkty (koláče, 
koření, vína, pálenky, šunky, sýry, oříšky a mnoho dal-
ších). Možnost fakultativního výletu na lodičkách do 
přírodního parku Ria Formosa (na opuštěný ostrov).

Armação de Pêra
Je moderním letoviskem nacházejícím se mezi leto-

visky Albufeira a Carvoeiro. V současnosti tam žije okolo 
3 800 obyvatel. Armação de Pêra láká návštěvníky hlav-
ně na svoji pláž, která patří k nejoblíbenějším plážím na 
Algarve.
Transfer z letiště: cca 55 km.

Alvor
Je rybářská vesnice a příjemné letovisko s osobitým 

kouzlem. Malebnost zdejších pláží, klidná atmo sféra, 
centrum s obchůdky, restauracemi a kavárnami, to jsou 

důvody, proč sem ročně přijíždí 
spousta turistů. Nachází se západ-
ně od města Portimao, u ústí řeky 
Alvor.
Transfer z letiště: cca 80 km.

Lehátka a slunečníky jsou v Por-
tugalsku na plážích vždy za po-
platek. Pláže jsou veřejné, nepa-
tří hotelu.

VÝLETY

POTÁPĚNÍ  Potápění má na Algarve dlouhou tradici, vyzkoušejte některé z kvalitních licencovaných 
potápěčských základen ve vašem letovisku!
Albufeira – Algardiving centrum, www.algardiving.com
Armacao de Pêra – Dive spot, www.divespot.com.pt
Carvoeiro – Tivoli diving, www.tivoli-diving.com a mnoho dalších. 
Objevte krásy oceánu mezi nádhernými písčitými útesy, v překrásných vodách Atlantiku!

GOLF  Algarve je se svými více než 20 golfovými areály právem „golfovou velmocí“ – 
z těch nejkvalitnějších: 
Laguna Golf Course, Millennium Golf Course, Pinhal Golf Course, The Old Course, 
Victoria Clube de Golf, Vila Sol Golf Course, Royal Vale do Lobo, Golf Course Ocean, 
Vale do Lobo Golf Course, Alto Golf Course, Palmares Golf Course, Quinta da Ria Golf Course, 
Quinta de Cima Golf Course, Quinta do Lago Golf Course, Vale de Milho Golf Course – 
detailní informace na www.golfalgarve.com. 
Rádi připravíme gol� stům pobyt na míru!
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CENY VÝLETŮ dospělý              dítě 5–10 let

Lisabon 65,00 EUR 32,50 EUR
Na konec světa 
s ochutnávkou vína 50,00 EUR 25,00 EUR
Půldenní výlety:
Tradiční Algarve s pálenkou 
a “pao com chourico” 48,00 EUR 24,00 EUR
Tradiční trhy v Olhao  30,00 EUR 15,00 EUR

Výlety si můžete zakoupit přímo na pobytovém místě 
u našeho delegáta s platbou v místní měně, ceny se liší dle 
letoviska. Minimální počet dospělých účastníků pro konání 
výletů s garantovaným českým průvodcem je 21 plně 
platících osob. Více informací a konečné ceny obdržíte 
od delegátky na místě. Děti do 4 let zdarma bez nároku na 
služby. Vřele vám doporučujeme využít během dovolené 
naší nabídky fakultativních výletů a poznat tak nejkrásnější 
a nejzajímavější místa destinace.  Na místě Vám v případě 
zájmu naši delegáti rádi zajistí také pronájem auta.

důvody, proč sem ročně přijíždí 

 
Video na 

jen s FIRO-tour

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA

99 | Prodejní místa na str. 527, 530–531

PORTUGALSKO › ALGARVE

bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma



ALGARVE / QUARTEIRA

Stravování: snídaně, za příplatek po-
lopenze nebo plná penze

Poloha: hotel u krásné písčité pláže, 
oddělen pouze místní promenádou, 
po které můžete dojít až do přístavu 
ve Vilamouře. Na promenádě nalez-
nete bary, restaurace. Hotel je vzdálen 
pouhých 20 minut od letiště ve Faru, 
3 km od Vilamoury, 6 km od Quinta 
do Logo. 

Vybavení: hotel po rekonstrukci  
v roce 2011 nabízí recepci, restauraci, 
bar, menší bazén s lehátky a sluneč-
níky, minigolf na terase ve 4. patře, 
konferenční sál, malé fitness. 

Internet: WiFi na pokojích i ve veřej-
ných prostorách (zdarma), internetový 
koutek (zdarma). 

Ubytování: 154 moderních pokojů 
nabízí klimatizaci, koupelnu/WC, vy-
soušeč vlasů, LCD/TV, telefon, WiFi 
připojení (za poplatek), trezor (zdar-
ma), zařízení na přípravu kávy/čaje, 
minibar (doplňování za poplatek), bal-
kon nebo terasu. 

Služby za poplatek: WiFi připojení. 

Pro děti: dětská postýlka (zdarma). 

www.firo.cz/PDJ227

Moderní hotel se skvělou polohou u místní promenády a dlouhé písčité pláže, s milým 
personálem a kvalitními hotelovými službami.

Možnosti obsazení: XX / XXx
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje) 

Hotel Dom Jose 
PRAHA

100  Rezervujte na 210 000 210

PORTUGALSKO › ALGARVE

bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma

bezlepková 
strava

bezplatně 
WiFi



ALGARVE / ALBUFEIRA

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze během 
dne, nápoje k hlavním jídlům (voda, 
nealko, pivo, víno), lehké občerstve-
ní během dne, nealkoholické a alko-
holické nápoje místní výroby (víno, 
pivo, likéry, minerální voda, čaj, káva) 
dle nápojového lístku AI - v baru  
u bazénu (11.00-17.00 hod.) a v baru 
Atlantic u recepce 16.00-23.00 hod., 
zmrzlina 11.00-17.00 hod., animační  
programy.

Poloha: rozsáhlý resort se nachází 
cca 100 m od písčité pláže „Forte São 
João“, která je od resortu oddělena 
pouze místní komunikací, pláž místy 
s oblázky. Centrum letoviska Albufeira 
je vzdáleno cca 3 km, letiště ve Faru 
35 km. V rezortu i v jeho blízkosti jsou 
nákupní možnosti. Golfové hřiště cca 
6 km.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 
výtahy, bufetová restaurace, 2x bar,  
1x snack bar na pláži (za poplatek, 
9.00-18.00 hod.), zahrada, bazén, le-

hátka a slunečníky u bazénu, obchod 
se suvenýry, minimarket, tenisové  
kurty (2x týdně/osoba), stolní tenis, 
minigolf, dětské hřiště, parkoviště,  
6x týdně animační progra-
my v hotelu - šipky, aero-
bik, volejbal; večerní programy  
a představení. Zdarma shuttle transfer 
do Albufeiry, cca 4x denně, rozpis časů 
na recepci.  

Internet: WiFi zóna v okolí recepce 
(zdarma). 

Ubytování: celkem cca 200 pokojů ve 
2 rozdílných budovách - 100x studio 
standard s klimatizací v růžové budo-
vě, s koupelnou/WC, SAT/TV, trezorem 
(za poplatek) a balkonem. Na vyžádání 
1ložnicové apartmány (minim. obsaze-
nost 3 osoby) v bílé budově: ložnice se 
2 lůžky, obývací místnost s rozkláda-
cím gaučem (pro 2 osoby), jinak stejné 
vybavení. Většina pokojů s výhledem 
na oceán. 

Služby za poplatek: trezor, internet, 
plážové osušky (vratná kauce - cca  
10 EUR/ks), biliár, půjčovna jízdních 
kol.  

Pro děti: dětský klub (4-11 let), ba-
zén, dětská postýlka zdarma.

www.firo.cz/PMC227

Rozlehlý komplex střední kategorie na krásné dlouhé pláži je ideálním místem pro strávení 
klidné dovolené se službami all inclusive.

Možnosti obsazení: standard studio: XX / XXx
1ložnicový apartmán: XXX / XXXx / XXxx - pokoj na vyžádání
(dítě do 2 let se započítává do maximální obsazenosti pokoje)

Hotel Monica Isabel Beach Club 

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
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ALGARVE / ALBUFEIRA

Stravování: all inclusive

All inclusive: snídaně, obědy a večeře 
formou bufetu, lehké občerstvení bě-
hem dne, místní alkoholické a nealko-
holické nápoje do 23.00 hodin, různé 
animační a zábavní programy, tenis. 
Balená voda není v rámci AI.

Poloha: hotel se skvělou polohou, 
leží na útesu přímo nad písečnou pláží  

s panoramatickým výhledem na útesy  
a Atlantik, písčitá pláž cca 50 m, historic-
ké centrum města Albufeira je vzdáleno 
20 min. chůze, moderní centrum města 
(bary, diskotéky) pouhých 10 minut chů-
ze, v blízkém okolí naleznete nákupní  
a zábavní možnosti, letiště cca 40 km. 
Hotel zajišťuje 3× denně dopravu zdar-
ma do centra Albufeiry.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, výtah, 
panoramatická restaurace, bar, spole-
čenská místnost se SAT/TV, úschovna  
zavazadel, herna, sladkovodní bazén  
s barem u bazénu, sluneční terasa, le-
hátka a slunečníky u bazénu, stolní 
tenis, turecké lázně, sauna, animační 
programy.

Internet: WiFi zóna na recepci (zdarma). 

Hotel s  úžasnou polohou nad oceánem, kvalitní služby, sportovní vyžití v  hotelu 
i v okolí. Vhodný pro všechny věkové kategorie.

Hotel Auramar Beach Resort 

 
Video na 

jen s FIRO-tour

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
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Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje) 

Ubytování: ubytování je rozloženo do 
několika budov obklopených krásnou 
zahradou. Standardní pokoje mají plně 
vybavenou koupelnu/WC, klimatizaci/
topení, SAT/TV, telefon, miniledničku, 
trezor za poplatek, balkon.

Služby za poplatek: trezor (cca  
15 EUR/týden), minibar, masáže, kuleč-
ník, balená voda.

Pro děti: dětský bazén, dětská postýlka 
(zdarma, na vyžádání), dětský koutek, 
miniklub.

www.firo.cz/PAU227
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ALGARVE / ARMACAO DE PERA

Stravování: snídaně, za příplatek po-
lopenze 

Poloha: hotel vystavěný na útesu  
s krásnými výhledy na oceán, přímý 
vstup na písečnou pláž Nossa Senhora 
da Rocha, pouhých 5 minut do letoviska 
Armação de Pêra, kde naleznete zába-
vu - denní i noční, obchůdky, restaurace, 
bary. Letiště cca 52 km. Albufeira cca  
14 km. Zoomarine park jen cca 6 km. 

Vybavení: vstupní hala, recepce, výta-
hy, restaurace, bar, terasy na opalování, 

lehátka a slunečníky u bazénu, bazén, 
fitness, turecké lázně, business centrum, 
multifunkční hřiště (tenis, basket, fot-
bal), wellness centrum.   

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: klimatizované pokoje  
s koupelnou/WC, vysoušečem vlasů, 
SAT/TV, WiFi připojením zdarma, telefo-
nem, trezorem za poplatek, balkonem 
nebo terasou. Všechny pokoje mají ma-
lou kuchyňku s lednicí a mikrovlnnou 
troubou.   

Služby za poplatek: wellness, masáže, 
procedury, trezor. 

www.firo.cz/PVI227

Hotel tyčící se na útesu nad krásnou pláží, úžasné výhledy na oceán, kvalitní služby.

Možnosti obsazení: výhled zahrada: XX
boční nebo přímý výhled moře: XX / XXx / XXX
(dítě do 2 let se započítává do maximální obsazenosti pokoje)

Hotel Pestana Viking 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
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ALGARVE / ALBUFEIRA - PRAIA FALE-
SIA

Stravování: all inclusive

All inclusive: snídaně, oběd a večeře 
formou bufetu, nápoje k jídlu (voda, pivo, 
víno, nealko), lehké občerstvení během 
dne, zmrzlina, nealkoholické a místní al-
koholické nápoje do 23.00 hod., dle ná-
pojového lístku AI; sportovní vyžití v rámci 
AI, diskotéka, hotelové animace. Lehátka 
a slunečníky na pláži zdarma.

Poloha: rozsáhlý hotelový komplex je po-
staven mezi Albufeirou a Vilamourou na 
12hektarovém pozemku obklopeném bo-
rovicemi s mnoha zahradami a zalesněný-
mi oblastmi. Nachází se na pískovcovém 
útesu přímo nad písečnou pláží Falesia, 
která je vzdálena cca 300-400 m od ho-
telu a je k ní přímý vstup po schůdkách. 
Je inspirován harmonií a rovnováhou pří-
rody, což je vidět na každém kroku. Letiště 
ve Faru je vzdáleno cca 30 km. Centrum 
Albufeiry cca 35 minut jízdy autobusem.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, výtah, 
obytné bloky, 251 pokojů, restaurace (me-
zinárodní kuchyně), 2x tematická restau-
race (gril a portugalská), bary, konferenční 
místnost, divadlo, taneční sál, posilovna, 
vnitřní bazén (mimo letní sezónu), jacuzzi, 
sauna, turecké lázně; wellness centrum 

(za poplatek), bazén s lehátky a sluneč-
níky, animační program, multifunkční 
hřiště, pétanque, volejbal, tenisové kurty, 
obchůdky s drobným zbožím a suvenýry, 
lze využít zdarma autobusové dopravy do 
centra Albufeiry nebo do Vilamoury (bus 
jezdí 4× denně, cca 6 dní v týdnu – přesný 
rozpis na recepci hotelu). Na večeře jsou  
u pánů požadovány dlouhé kalhoty.

Internet: WiFi zdarma na recepci.

Ubytování: 2podlažní bloky jsou roz-
loženy po celém pozemku a zajišťují klid  
a pohodlí, nabízíme ubytování v pokojích 
basic, cca 400 m od moře (u příjezdové 
komunikace), pokoje basic jsou vybave-
ny klimatizací/topením, koupelnou/WC, 
vy soušečem vlasů, SAT/TV, telefonem, 
lednicí, trezorem za poplatek. Při obsazení  
2 přistýlkami omezený prostor v pokoji.

Služby za poplatek: trezor (cca 20 EUR/
týden + vratná kauce 10 EUR), minibar, 
ručníky u bazénu (záloha 10 EUR, výmě-
na cca 1,50 EUR), wellness centrum, káva 
espresso a balená voda, herní automaty, 
prádelna, kulečník, tenis a minigolf (cca  
2 EUR/osoba + záloha na nářadí), parko-
vání ve vnitřních garážích.

Pro děti: miniklub Adri (4–11 let), dětská 
postýlka (na vyžádání, zdarma), dětský 
bazén.

www.firo.cz/PBQ227

Ideální hotel pro kvalitní a klidnou rodinnou dovolenou se službami all inclusive. Místní 
pláž Falesia patří k nejkrásnějším na pobřeží Algarve.

Možnosti obsazení:  
XX / XXx / XXXx / XXxx
(dítě do 2 let se započítává do obsaze-
nosti pokoje) 

Hotel Adriana Beach Club 

 
Video na 

jen s FIRO-tour

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
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ALGARVE / ARMACAO DE PERA

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, nápoje k hlavním jídlům (voda 
nealko, pivo, domácí víno), lehké ob-
čerstvení během dne, místní alkoho-
lické a nealkoholické nápoje dle ná-
pojového lístku AI 10.30-24.00 hod. 
Teplé a studené snacky a nealkoholic-
ké nápoje 22.00-07.30 hod., možnost 
1 večeře v asijské tematické restauraci. 

Poloha: resort je vystavěn na útesu, 
nad písčitou pláží Vila Senhora da Ro-
cha, kam se dostanete po cca 300 m, 
do centra letoviska se dostanete pří-
jemnou procházkou cca 1,5 km, letiště 
ve Faru je vzdáleno cca 45 km.  

Vybavení: 8patrová budova, vstupní 
hala, recepce, výtahy, bufetová restau-
race, 1x týdně tematická asijská veče-
ře (nutná rezervace 24 hod. předem), 
za poplatek rybí a brazilská tematická 
restaurace, lobby a show bar, 2x bar  
u bazénu, terasy na opalování, lehátka 

a slunečníky u bazénu, 2x bazén, 2x 
dětský bazén, osušky k bazénu (kau-
ce 10 EUR), zahrada, fitness, TV míst-
nost, multifunkční hřiště (tenis, bas-
ket, fotbal), plážové hřiště na volejbal 
a fotbal, stolní tenis, obchůdky, denní  
a večerní animační programy. 

Internet: WiFi zdarma na pokojích  
i na veřejných místech. 

Ubytování: 517 pokojů, klimatizo-
vané pokoje s koupelnou/WC, vysou-
šečem vlasů, SAT/TV, trezor a WiFi 
připojení za poplatek, balkon nebo te-
rasa. Rodinné pokoje mají oddělenou 
ložnici s manželskou postelí, obývací 
místnost s 1 rozkládací pohovkou až 
pro 2 osoby a s 1 rozkládací pohovkou 
pro 1 osobu, 2 balkony. 

Služby za poplatek: půjčovna jízd-
ních kol, internet, WiFi, trezor, tema-
tická rybí a brazilská restaurace.  

Pro děti: dětský bazén, herna, dět-
ská postýlka (na vyžádání), miniklub  
(4-12 let), bazény s menším vodním 
parkem pro děti do 7 let. 

www.firo.cz/PBE227

Větší hotel nabízí dobrou polohu nedaleko moře, bohaté služby, 24hodinový all inclusive, 
vhodný pro páry i rodiny s dětmi. Malý vodní aquapark pro děti do 7 let.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXxx / XXX
na vyžádání - rodinný pokoj: XXx / XXX  až  XXxxx + infant / XXXxx + infant
(dítě do 2 let se započítává do maximální obsazenosti pokoje)

Hotel Be Live Family Palmeiras Village 

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
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ALGARVE / LAGOS

Stravování: snídaně, za příplatek po-
lopenze nebo all inclusive 

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, lehké občerstvení během dne, 
neomezená konzumace nealkoholic-
kých a alkoholických nápojů místní  
výroby i vybraných zahraničních  
značek, dle nápojového lístku AI, ani-
mační programy. 

Poloha: hotel leží v letovisku Lagos 
cca 2 km od centra, 50 m od krásné 
písčité pláže Meia Praia, cca 90 km od 
letiště Faro. Bary, obchody a restaura-
ce najdete v okolí. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 
hlavní bufetová restaurace, à la carte 
restaurace, výtahy, 2 bazény s lehát-
ky a slunečníky zdarma, snack bar 
u bazénu, bar v lobby, fitness, SPA  
s tureckými lázněmi, jacuzzi, saunou, 
vyhřívaný bazén, masáže. Konferenční 
místnost. Animační programy pro do-
spělé i děti. 

Internet: WiFi zdarma v areálu hotelu. 

Ubytování: pěkné standardní klima-
tizované pokoje s vybavenou koupel-
nou, vysoušečem vlasů, telefonem, 
TV/SAT, minibarem, trezorem (zdarma) 
a balkonem. Na vyžádání pokoje ro-
dinné a suity. 

Služby za poplatek: prádelna, SPA, 
minibar. 

Pro děti: dětská postýlka (na vyžádání 
zdarma). 

www.firo.cz/PIL227

5* luxusní hotel se všemi službami, které od hotelové společnosti IBEROSTAR očekáváte. 
Skvělá kuchyně, výborný servis pro náročné klienty.

Možnosti obsazení: XX / XXx
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje)

Hotel IBEROSTAR Lagos Algarve 

1. dítě do 7 let
 od 99 Kč

PRAHA

De Luxe dovolená 
pro náročné
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Byť je Madeira ostrovem relativně malým, nabízí pro ka-
ždého nespočet možností, jak zde prožít neopakovatel-
nou dovolenou – dlouhé procházky historickým centrem 
hlavního města Funchalu, jehož úzké uličky nápadně 
připomínají Lisabon, či po pobřežní promenádě podél 
oceánu, pěší túry po levádách, vysokohorských stezkách.
Vyznavače golfu jistě potěší kvalita místních klubů 
Palheiro Golf a Santo Serra Golf, na sousedním ostrově 
Porto Santo Golf. Při návštěvě místních zahrad a parků 
se zatají dech každému, stejně tak jako na výpravách za 

poznáním všech zákoutí ostrova. Neopakovatelné oka-
mžiky čekají na pevnině i v oceánu – pozorování velryb 
a delfínů si rozhodně nemůžete nechat ujít!
Nelze opomenout ani gurmánské zážitky, kterých čeká 
na ostrově celá řada, v  místních hospůdkách, restau-
racích a vinných sklepech. Ze všech lahůdek madeirské 
kuchyně nemůžeme opomenout rybu „espada“, maso 
na špízu „espetada“ a  typický koláč „bol do mel“, který 
si vychutnáte nejlépe při skleničce vynikajícího madeir-
ského vína.

Mad� ra
Dostatek vláhy a důmyslný systém 
zavlažovacích kanálů „levadas“ umožňuje 
růst bujné vegetace, nádherných místních 
i exotických rostlin z celého světa. Díky celoročním příznivým teplotám 
nebude žádný z návštěvníků ochuzen, neboť v každém měsíci, v každém 
ročním období na Madeiře něco kvete – zaslouženě je také přezdívána 
„Ostrovem květin“, „Perlou Atlantiku“.

Ke kráse a mimořádnosti ostrova přispívá i charakter pevniny, který byl vytvořen vulkanickou činností před 5 mil. 
let. Během několika desítek minut se od pobřežní promenády můžete ocitnout ve výškách téměř 2 tis. metrů nad 
mořem, které nabízejí jedinečné pohledy do údolí a na oceán.

INFORMACE časový posun: – 1 hodina • úřední jazyk: portugalština 
• měna: euro • doba letu: cca 4–5 hod

FIRO NÁZOR exotická fauna a � óra • noční život – restaurace, kavárny, bary, kasino, diskotéky
 • historické centrum, malebné uličky hlavního města Funchalu

• poznávací zájezdy se skvělými průvodci FIRO-tour • příjemné klima po celý rok

� 
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Sao Vicente

 Zábava zde nekončí ani v  noč-
ních hodinách – ať už přímo 
v hotelu nebo v některém z roz-
manitých funchalských klubů či 
kasinu.

Pláže
Ostrov Madeira je vulkanic-

kého původu, klasické pláže bý-
vají zpravidla kamenité, s velký-
mi balvany či oblázkovo-písčité 
(tmavý písek), s  přístupem do 
oceánu buď z pevniny přímým 
vstupem, nebo z  mola po 
schůdcích. Výjimkou je malá 
velmi krásná pláž Prainha (na trase z mysu Ponta de 
Sao Lourenco – Machico), písečná pláž v Calhetě a Ma-
chicu – na obě pláže byl dovezen žlutý písek z Mexika. 
Funchal nabízí koupání v hlavním městě na několika 
koupalištích – tzv. Lido, vstupné cca 3 EUR, klasické 
bazény a  bazény vytvořené  betonovými či kamen-

nými zá-
branami umožňují bezpečné koupání v  oceánu, 
volné plavání možné – po schůdkách či z mola. Velmi 
častý je přístup do oceánu z hotelů postavených na 
pobřeží/útesu i v dalších letoviscích – uvedeno v po-
pise jednotlivých kapacit na následujících stranách. 
Krásná, 9 km dlouhá písčitá pláž se žlutým pískem na 
sousedním ostrově Porto Santo – 40 km od  Madeiry. 
Ostrov dostupný leteckou či lodní  přepravou.

Aquapark
Pro milovníky vodní zábavy je tu aquapark v le-

tovisku Santa Cruz.

Ostrov Porto Santo
Sousední menší ostrov cca 40 km od Madei-

ry, s  překrásnou pláží se zlatým pískem, malebným 
městečkem Vila Baleira a kvalitním golfovým hřištěm 
 Porto Santo Golfe Course.

Funchal
Hlavní město Madeiry, s  typickým 

historickým centrem, úzkými uličkami, 
četnými parky, restauracemi, kavár-
nami, bary, kluby, vinnými sklepy, ale 
také s  obchůdky a  nákupními centry. 
Nejvyhledávanější lokalita pro ubyto-
vání, ať v centru – s  ideální dostupnos-
tí do přístavu, k  autobusovým linkám, 
lanovce na Monte, muzeím či historic-
kým budovám; či v  novější modernější 
části  – hotelové zóně v  západní části – 
s  řadou hotelů, koupalištěm a  pobřežní 
promenádou, včetně nákupních center, 
obchůdků, restaurací a kaváren. Transfer 
z letiště: cca 30 min.

Sao Vicente
Městečko nacházející se poblíž Porto Moniz patří 

k nejkrásnějším na ostrově. Městečko se nachází asi 
45 kilometrů severozápadně od Funchalu. Centrum 
městečka se nachází dál ve vnitrozemí a je přístupné 
pouze pěším. K  vidění je zde několik kostelů pochá-
zejících ze 17. století, zajímavý je 
kostel Igreja Matriz s  pest-
robarevnou stropní mal-
bou Svatého Vincenta. 
Městečko si uchovalo 
svůj původní charak-
ter a  atmosféru, v  jeho 
uličkách přesto najdete 
spoustu barů, obchůdků 
a  cukráren.
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Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy na 7 nebo jiný libovolný počet nocí
–  možnost odletu z Drážďan na vyžádání 

na libovolný počet nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Funchal–Praha 
vč. letištních a bezpečnostních příplatků a palivového příplatku 
• transfer z letiště do hotelu a zpět • příslušný počet nocí 
ve vybraném ubytování • stravování dle výběru • asistence

v anglickém jazyce • nabídka výletů v anglickém jazyce zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění • český 
delegát (na vyžádání a zpětné potvrzení) za příplatek

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ z letiště 

obousměrný transfer: letiště–Funchal–letiště: 1 590 Kč

 Zábava zde nekončí ani v  noč-
ních hodinách – ať už přímo 
v hotelu nebo v některém z roz-
manitých funchalských klubů či 

velmi krásná pláž Prainha (na trase z mysu Ponta de nými zá-
branami umožňují bezpečné koupání v  oceánu, 

vání, ať v centru – s  ideální dostupnos-
tí do přístavu, k  autobusovým linkám, 
lanovce na Monte, muzeím či historic-
kým budovám; či v  novější modernější 
části  – hotelové zóně v  západní části – 
s  řadou hotelů, koupalištěm a  pobřežní 
promenádou, včetně nákupních center, 
obchůdků, restaurací a kaváren. Transfer 
z letiště: cca 30 min.



Byť je Madeira ostrovem relativně malým, nabízí pro ka-
ždého nespočet možností, jak zde prožít neopakovatel-
nou dovolenou – dlouhé procházky historickým centrem 
hlavního města Funchalu, jehož úzké uličky nápadně 
připomínají Lisabon, či po pobřežní promenádě podél 
oceánu, pěší túry po levádách, vysokohorských stezkách.
Vyznavače golfu jistě potěší kvalita místních klubů 
Palheiro Golf a Santo Serra Golf, na sousedním ostrově 
Porto Santo Golf. Při návštěvě místních zahrad a parků 
se zatají dech každému, stejně tak jako na výpravách za 

poznáním všech zákoutí ostrova. Neopakovatelné oka-
mžiky čekají na pevnině i v oceánu – pozorování velryb 
a delfínů si rozhodně nemůžete nechat ujít!
Nelze opomenout ani gurmánské zážitky, kterých čeká 
na ostrově celá řada, v  místních hospůdkách, restau-
racích a vinných sklepech. Ze všech lahůdek madeirské 
kuchyně nemůžeme opomenout rybu „espada“, maso 
na špízu „espetada“ a  typický koláč „bol do mel“, který 
si vychutnáte nejlépe při skleničce vynikajícího madeir-
ského vína.

Mad� ra
Dostatek vláhy a důmyslný systém 
zavlažovacích kanálů „levadas“ umožňuje 
růst bujné vegetace, nádherných místních 
i exotických rostlin z celého světa. Díky celoročním příznivým teplotám 
nebude žádný z návštěvníků ochuzen, neboť v každém měsíci, v každém 
ročním období na Madeiře něco kvete – zaslouženě je také přezdívána 
„Ostrovem květin“, „Perlou Atlantiku“.

Ke kráse a mimořádnosti ostrova přispívá i charakter pevniny, který byl vytvořen vulkanickou činností před 5 mil. 
let. Během několika desítek minut se od pobřežní promenády můžete ocitnout ve výškách téměř 2 tis. metrů nad 
mořem, které nabízejí jedinečné pohledy do údolí a na oceán.

INFORMACE časový posun: – 1 hodina • úřední jazyk: portugalština 
• měna: euro • doba letu: cca 4–5 hod

FIRO NÁZOR exotická fauna a � óra • noční život – restaurace, kavárny, bary, kasino, diskotéky
 • historické centrum, malebné uličky hlavního města Funchalu

• poznávací zájezdy se skvělými průvodci FIRO-tour • příjemné klima po celý rok

� 
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golf
Silvestr

a
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FUNCHAL

Sao Vicente

 Zábava zde nekončí ani v  noč-
ních hodinách – ať už přímo 
v hotelu nebo v některém z roz-
manitých funchalských klubů či 
kasinu.

Pláže
Ostrov Madeira je vulkanic-

kého původu, klasické pláže bý-
vají zpravidla kamenité, s velký-
mi balvany či oblázkovo-písčité 
(tmavý písek), s  přístupem do 
oceánu buď z pevniny přímým 
vstupem, nebo z  mola po 
schůdcích. Výjimkou je malá 
velmi krásná pláž Prainha (na trase z mysu Ponta de 
Sao Lourenco – Machico), písečná pláž v Calhetě a Ma-
chicu – na obě pláže byl dovezen žlutý písek z Mexika. 
Funchal nabízí koupání v hlavním městě na několika 
koupalištích – tzv. Lido, vstupné cca 3 EUR, klasické 
bazény a  bazény vytvořené  betonovými či kamen-

nými zá-
branami umožňují bezpečné koupání v  oceánu, 
volné plavání možné – po schůdkách či z mola. Velmi 
častý je přístup do oceánu z hotelů postavených na 
pobřeží/útesu i v dalších letoviscích – uvedeno v po-
pise jednotlivých kapacit na následujících stranách. 
Krásná, 9 km dlouhá písčitá pláž se žlutým pískem na 
sousedním ostrově Porto Santo – 40 km od  Madeiry. 
Ostrov dostupný leteckou či lodní  přepravou.

Aquapark
Pro milovníky vodní zábavy je tu aquapark v le-

tovisku Santa Cruz.

Ostrov Porto Santo
Sousední menší ostrov cca 40 km od Madei-

ry, s  překrásnou pláží se zlatým pískem, malebným 
městečkem Vila Baleira a kvalitním golfovým hřištěm 
 Porto Santo Golfe Course.

Funchal
Hlavní město Madeiry, s  typickým 

historickým centrem, úzkými uličkami, 
četnými parky, restauracemi, kavár-
nami, bary, kluby, vinnými sklepy, ale 
také s  obchůdky a  nákupními centry. 
Nejvyhledávanější lokalita pro ubyto-
vání, ať v centru – s  ideální dostupnos-
tí do přístavu, k  autobusovým linkám, 
lanovce na Monte, muzeím či historic-
kým budovám; či v  novější modernější 
části  – hotelové zóně v  západní části – 
s  řadou hotelů, koupalištěm a  pobřežní 
promenádou, včetně nákupních center, 
obchůdků, restaurací a kaváren. Transfer 
z letiště: cca 30 min.

Sao Vicente
Městečko nacházející se poblíž Porto Moniz patří 

k nejkrásnějším na ostrově. Městečko se nachází asi 
45 kilometrů severozápadně od Funchalu. Centrum 
městečka se nachází dál ve vnitrozemí a je přístupné 
pouze pěším. K  vidění je zde několik kostelů pochá-
zejících ze 17. století, zajímavý je 
kostel Igreja Matriz s  pest-
robarevnou stropní mal-
bou Svatého Vincenta. 
Městečko si uchovalo 
svůj původní charak-
ter a  atmosféru, v  jeho 
uličkách přesto najdete 
spoustu barů, obchůdků 
a  cukráren.
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Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy na 7 nebo jiný libovolný počet nocí
–  možnost odletu z Drážďan na vyžádání 

na libovolný počet nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Funchal–Praha 
vč. letištních a bezpečnostních příplatků a palivového příplatku 
• transfer z letiště do hotelu a zpět • příslušný počet nocí 
ve vybraném ubytování • stravování dle výběru • asistence

v anglickém jazyce • nabídka výletů v anglickém jazyce zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění • český 
delegát (na vyžádání a zpětné potvrzení) za příplatek

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ z letiště 

obousměrný transfer: letiště–Funchal–letiště: 1 590 Kč

 Zábava zde nekončí ani v  noč-
ních hodinách – ať už přímo 
v hotelu nebo v některém z roz-
manitých funchalských klubů či 

velmi krásná pláž Prainha (na trase z mysu Ponta de nými zá-
branami umožňují bezpečné koupání v  oceánu, 

vání, ať v centru – s  ideální dostupnos-
tí do přístavu, k  autobusovým linkám, 
lanovce na Monte, muzeím či historic-
kým budovám; či v  novější modernější 
části  – hotelové zóně v  západní části – 
s  řadou hotelů, koupalištěm a  pobřežní 
promenádou, včetně nákupních center, 
obchůdků, restaurací a kaváren. Transfer 
z letiště: cca 30 min.



MADEIRA / FUNCHAL

Stravování: snídaně, za příplatek po-
lopenze

Poloha: výborná poloha v privilegova-
né oblasti, na západním svahu hlavní-
ho města Funchal, nabízí nezapome-
nutelné výhledy na panoramata hor, 
města a moře. Nekonečné horizonty, 
nádherný sluneční svit a okolní příro-
da, které dodávají místu pohodu a za-
sloužený klid. Centrum Funchalu cca 
3 km (hotelový bus několikrát denně 
zdarma, kromě neděle), cca 500 m od 
hotelu restaurace a nákupní možnosti, 
letiště cca 22 km. Kamenité pobřeží  
s možností koupání a lido (vstup za 

poplatek) cca 1 km.

Vybavení: recepce, restaurace, bar/
lounge, venkovní bazén, lehátka  
a slunečníky u bazénu, osušky k ba-
zénu, vnitřní bazén, vířivka a fitness 
centrum. Tenisový kurt, stolní tenis, 
squash, SPA a sauna (vše za poplatek). 
Večerní zábavní představení.  

Internet: WiFi v lobby zdarma.

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s vý-
hledem na hory (za příplatek na moře), 
nabízí klimatizaci, koupelnu/WC, vy-
soušeč vlasů, TV, telefon, trezor, mini-
bar, balkon nebo terasu. 

Služby za poplatek: SPA, sportovní 
vyžití v hotelu, trezor, minibar.

Pro děti: dětská postýlka

www.firo.cz/PFV227

Nádherné výhledy, klid a pohodlí nabízí 4* hotel.

Možnosti obsazení: XX / XXx
(dítě do 2 let se započítává do maxi-
mální obsazenosti pokoje)

Hotel Madeira Panoramico 

MADEIRA / FUNCHAL

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou 
bufetu vč. nápojů k hlavním jídlům 
(voda, nealko, pivo, víno); nealkoholic-
ké a alkoholické lokální nápoje během 
dne do 24.00 hod., lehké občerstvení 
v době 15.00–18.00 hod., animační 
programy.

Poloha: přímo u pobřežní prome-
nády, na útesu nad oceánem, poblíž 
kamenitá pláž, centrum Funchalu cca 
2,5 km, v dosahu restaurace, kavárny, 
nákupní centrum, zastávka místního 
busu cca 300 m od hotelu. Letiště cca 
20 km. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 
bufetová restaurace Atlantico, á la 
carte restaurace (italská, madeirská, 
japonská - po předchozí rezervaci, 
při pobytu na 7 nocí - 3x možnost 
využít tematickou restauraci), 3 bary, 
venkovní bazén, dětský bazén, lehát-
ka u bazénu, vnitřní vyhřívaný bazén, 
8 konferenčních místností, business 
centrum, parkoviště, fitness, SPA cen-
trum, jacuzzi, sauna, turecké lázně, 
obchod se suvenýry, animační a spor-
tovní programy.

Internet: WiFi zdarma v celém hotelu. 

Ubytování: standard pokoje nabízí 
klimatizaci, koupelnu/WC, vysoušeč 
vlasů, SAT/TV, telefon, trezor, minibar 
(voda, nealko), WiFi připojení, balkon 
s minimálně bočním výhledem na 
moře. Prostornější rodinné pokoje, ju-
nior suite a tower suite.  

Služby za poplatek: služby SPA & 
wellness centra, business centra, po-
kojový servis.

Pro děti: dětský bazén, miniklub  
(4-12 let), dětská postýlka (zdarma, na 
vyžádání).

Delegát: za příplatek - 1x schůzka na 
hotelu, poté případná asistence po te-
lefonu.

www.firo.cz/PEL227

Komfortní hotel se skvělou polohou přímo u pobřežní promenády, nově zrekonstruo-
vaný, s vysokým standardem služeb, příjemnou procházkou do centra hlavního města 
Funchal nebo rybářské vesničky Camara de Lobos. Skvělá volba pro relaxační dovole-
nou v jednom z mála hotelů na ostrově nabízející služby all inclusive.

Možnosti obsazení: standard: XX / XXx
rodinný pokoj: XXX / XXXx / XXXX
junior suite terrace/tower suite: XX / XXx
(dítě do 2 let se započítává do maxi-
mální obsazenosti pokoje)

Hotel Enotel Lido 

novinka v nabídce

PRAHA

all inclusive 

PRAHA

De Luxe dovolená 
pro náročné
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zdarma

bezplatně 
WiFi

wellnessklimatizace 
zdarma

bezlepková 
strava



MADEIRA / FUNCHAL

Stravování: polopenze

Poloha: nedávno zrekonstruovaný 
hotel leží v atraktivní oblasti Funcha-
lu - Lido, blízko hlavní třídy, parku  
a promenády. Letiště je vzdáleno cca 
21 km, cca 950 m od nákupních cen-
ter s bary, restauracemi a obchody. 
Pláž s hrubým černým pískem a kame-
ny se nachází cca 3,5 km od hotelu. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí,  
2 restaruace, výtah, kavárna, střešní 
bar s panoramatickým výhledem, bar  
u bazénu, terasa, bazén, slunečníky, 

lehátka a osušky k bazénu zdarma. 
Společenská místnost, parkoviště  
v hotelu, fitness, wellness. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: pokoje standard s mož-
ností přistýlky s koupelnou, WC, vy-
soušečem vlasů, klimatizací. Minibar 
za poplatek, SAT/TV, telefon, trezor, 
balkon nebo terasa. Za příplatek vý-
hled na moře nebo prostornější pokoje 
junior suite. 

Služby za poplatek: fitness, wellness 
- solárium, sauna, masáže, kosmetické 
procedury, turecká lázeň. 

www.firo.cz/PCV227

Zrenovovaný hotel známé společnosti Barcelo doporučujeme i náročnějším klientům. 
Hotel je určen pouze pro dospělé.

Možnosti obsazení: XX / XXX

Hotel Allegro Madeira 

MADEIRA / FUNCHAL

Stravování: polopenze

Poloha: pěkný hotel leží v klidném 
prostředí ve svahu přímo u moře  
u plážové promenády a pláže s tma-
vým vulkanickým pískem a občasnými 
oblázky. Cca 6 km od centra Funcha-
lu (hotel nabízí hotelový shuttle bus 
zdarma), zastávka u hotelu, cca 2 km 
od vesničky Lido. Letiště vzdáleno cca  
45 minut jízdy autokarem. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 
výtah, bufetová restaurace, restau-
race na pláži, fitness, bar, bazén, bar  
u bazénu, lehátka a slunečníky zdarma 
u bazénu (přístup k bazénu po scho-
dech, leží na úrovni moře), plážové 
osušky za kauci, prádelna za poplatek, 
půjčovna aut za poplatek. Hotelové 
wellness. 

Internet: WiFi za poplatek. 

Ubytování: pokoje standard s kou-
pelnou/WC, vysoušečem vlasů, tele-
fonem, TV/SAT, varnou konvicí; mini-
ledničkou a trezorem (za poplatek), 
balkonem nebo terasou. 

Služby za poplatek: trezor, miniled-

nička, osušky k bazénu a pláži za kau-
ci, wellness s tureckými lázněmi, SPA, 
vířivka, léčebné procedury a masáže, 
biliár. 

Pro děti: dětská postýlka zdarma na 
vyžádání, dětská židlička, brouzdaliště. 

www.firo.cz/PWX227

Zrenovovaný hotel (2018) s překrásným výhledem na oceán u přírodní pláže s tmavým vulkanickým pískem.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje)

Hotel Orca Praia 

PRAHA

PRAHA

pouze pro dospělé

novinka v nabídce

novinka v nabídce

111 | Prodejní místa na str. 527, 530–531

PORTUGALSKO › MADEIRA

bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma

wellness

klimatizace 
zdarma

wellness



S rozlohou 25 709 km2 je Sicílie největším 
ostrovem Itálie. Již před staletími byla nazývána 
„Ostrovem Slunce“ a charakteristické je pro ni 
subtropické podnebí s horkým létem a mírnou zimou.

Symbolem Sicílie je největší dosud činná sopka v Evropě – Etna. Správním centrem 
autonomního regionu je Palermo, dalšími velkoměsty jsou Catania a Messina. 
Jedinečná krása krajiny, pěkné pláže, množství cenných antických památek, mezi 
nimiž vynikají zachovalé řecké chrámy i originální stavby z normanského období, 
činí Sicílii turisticky velmi vyhledávanou oblastí po celý rok.

Zbytky antických řeckých měst v jižní části Sicílie svědčí 
o tom, že byla již v té době vzkvétajícím ostrovem. Již ve 
starověku byla jednou z  nejvýznamnějších zeměděl-
ských oblastí Itálie a dodnes ji, zejména ve vnitrozemí, 
pokrývají rozsáhlé obilné lány. Na rozdíl od zbytku Itálie 
je tento ostrov považován za ještě pestřejší a plný proti-

kladů. Svou nebývalou různorodostí se podobá spíše ma-
lému kontinentu. Na každém kroku vás uchvátí čarovná 
krása bujné vegetace, omámí vůně kvetoucích citroní-
ků a   ohromí horské hřebeny, jejichž vrcholky zůstávají 
i v parném létě pokryty sněhem.

INFORMACE rozloha: 25 709 km2 • časový posun: 0 hod. • měna: euro
• úřední jazyk: italština • doba letu: cca 2 hod.

FIRO NÁZOR krásné pláže • antické památky, bohatá historie 
• vynikající gastronomie, výtečná vína • úchvatná přírodní scenérie

� 

112

Itálie – Sicílie

Symbolem Sicílie je největší dosud činná sopka v Evropě – Etna. Správním centrem 
autonomního regionu je Palermo, dalšími velkoměsty jsou Catania a Messina. 
Jedinečná krása krajiny, pěkné pláže, množství cenných antických památek, mezi 
nimiž vynikají zachovalé řecké chrámy i originální stavby z normanského období, 

delegát 
FIRO-tour

SICÍLIE Catania

Syrakusy

Giardini Naxos
Taormina

Licata

Agrigento

Trapani TindariCefalú

Portorosa – 
Furnari

Messina
PALERMO Giardini Naxos

Letovisko nedaleko Taorminy patří k nejvyhledá-
vanějším prázdninovým letoviskům s  kvalitními ho-
telovými službami. Naxos je také místem, kudy krá-
čela historie. Právě zde totiž Řekové v roce 735 př. n. l. 
založili své první město na sicilské půdě. Pozůstatky 
antického Naxosu si lze prohlédnout v  archeologic-
kém parku.
Transfer z letiště: cca 1 hod.

Taormina
Jedno z  nejmalebnějších a  turisticky nejpři-

tažlivějších měst Itálie. Již francouzský spisovatel 
 Maupassant napsal, že toto místo je obrazem, na 
kterém najdete vše, co bylo na Zemi stvořeno pro 
potěchu oka, duše a  fantazie. K  založení Taorminy
inspirovala Kartagince v roce 396 př. n. l. strategicky 
výhodná poloha vysoko nad mořem. Sídlí na hoře 
Monte Tauro s  úchvatným výhledem na dýmající 
vrchol Etny, na azurové moře a pobřeží nedaleké Ka-
lábrie. Stavitelskému umění Řeků pak Taormina vděčí 
za nejkrásnější přírodní divadlo na světě ze 3. století 
př. n. l., které je po am� teátru v Syrakusách druhým 
největším. Osobité kouzlo mají také taorminské ulič-

ky, vyhlídkové terasy a hlavní pro-
menáda Corso Umberto.
Transfer z letiště: cca 1 hod. 15 min.

Saiatine – Furnari
Letovisko na severním pobře-

ží Sicílie s  kouzelným výhledem 
na Liparské ostrovy v  idylické 
krajině s  bujnou vegetací, ně-
kolika zajímavými památkami, 
jezírky a  archeologicky zajíma-
vými místy. Klidná, vyhledáva-
ná oblast Sicílie.
Transfer z letiště cca: 2 hod.

Tindari
Městečko Tindari bylo založeno jako řecká ko-

lonie během 4.  století př.  n.  l. Malé sicilské městeč-
ko s   dlouhou historií a  řadou antických památek 
je důležitým archeologickým nalezištěm. Navštívit 
můžete ruiny am� teátru či zbytky domů, obchodů 
nebo  antických lázní. Z  poutního kostela Santuario 
della Madonna Nera je nádherný výhled na lagunu 
se zálivy s průzračným tyrkysovým mořem. Tindari se 

nachází na 
severním pobřeží Sicílie, asi 60 km od Messiny. Pláže 
jsou zde písčité s pozvolným vstupem do moře.
Transfer z letiště cca 2 hod.

Syrakusy
Antické město, které 

bylo rodištěm matema-
tika  Archimeda, bylo 
založeno v  době řecké 
archaické  kultury kolem 
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nachází na 

ODLETY
– z Prahy do Catanie na 7 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Catania–
Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní 
asistence a palivového příplatku • transfer letiště–hotel–
letiště • příslušný počet nocí ve vybraném hotelu • stravování 
dle výběru • služby delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/99 Sb. 

Ceny zájezdů nezahrnují: povinné příplatky splatné v místě 
v zahraniční měně – zpravidla pobytová taxa ve výši 
cca 1,5–2 EUR/osoba/den. Hradí se v hotovosti přímo na 
hotelové recepci. 

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění  

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Děti 
již od 99 Kč

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Taormina



S rozlohou 25 709 km2 je Sicílie největším 
ostrovem Itálie. Již před staletími byla nazývána 
„Ostrovem Slunce“ a charakteristické je pro ni 
subtropické podnebí s horkým létem a mírnou zimou.

Symbolem Sicílie je největší dosud činná sopka v Evropě – Etna. Správním centrem 
autonomního regionu je Palermo, dalšími velkoměsty jsou Catania a Messina. 
Jedinečná krása krajiny, pěkné pláže, množství cenných antických památek, mezi 
nimiž vynikají zachovalé řecké chrámy i originální stavby z normanského období, 
činí Sicílii turisticky velmi vyhledávanou oblastí po celý rok.

Zbytky antických řeckých měst v jižní části Sicílie svědčí 
o tom, že byla již v té době vzkvétajícím ostrovem. Již ve 
starověku byla jednou z  nejvýznamnějších zeměděl-
ských oblastí Itálie a dodnes ji, zejména ve vnitrozemí, 
pokrývají rozsáhlé obilné lány. Na rozdíl od zbytku Itálie 
je tento ostrov považován za ještě pestřejší a plný proti-

kladů. Svou nebývalou různorodostí se podobá spíše ma-
lému kontinentu. Na každém kroku vás uchvátí čarovná 
krása bujné vegetace, omámí vůně kvetoucích citroní-
ků a   ohromí horské hřebeny, jejichž vrcholky zůstávají 
i v parném létě pokryty sněhem.

INFORMACE rozloha: 25 709 km2 • časový posun: 0 hod. • měna: euro
• úřední jazyk: italština • doba letu: cca 2 hod.

FIRO NÁZOR krásné pláže • antické památky, bohatá historie 
• vynikající gastronomie, výtečná vína • úchvatná přírodní scenérie

� 
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Itálie – Sicílie

Symbolem Sicílie je největší dosud činná sopka v Evropě – Etna. Správním centrem 
autonomního regionu je Palermo, dalšími velkoměsty jsou Catania a Messina. 
Jedinečná krása krajiny, pěkné pláže, množství cenných antických památek, mezi 
nimiž vynikají zachovalé řecké chrámy i originální stavby z normanského období, 

delegát 
FIRO-tour

SICÍLIE Catania

Syrakusy

Giardini Naxos
Taormina

Licata

Agrigento

Trapani TindariCefalú

Portorosa – 
Furnari

Messina
PALERMO Giardini Naxos

Letovisko nedaleko Taorminy patří k nejvyhledá-
vanějším prázdninovým letoviskům s  kvalitními ho-
telovými službami. Naxos je také místem, kudy krá-
čela historie. Právě zde totiž Řekové v roce 735 př. n. l. 
založili své první město na sicilské půdě. Pozůstatky 
antického Naxosu si lze prohlédnout v  archeologic-
kém parku.
Transfer z letiště: cca 1 hod.

Taormina
Jedno z  nejmalebnějších a  turisticky nejpři-

tažlivějších měst Itálie. Již francouzský spisovatel 
 Maupassant napsal, že toto místo je obrazem, na 
kterém najdete vše, co bylo na Zemi stvořeno pro 
potěchu oka, duše a  fantazie. K  založení Taorminy
inspirovala Kartagince v roce 396 př. n. l. strategicky 
výhodná poloha vysoko nad mořem. Sídlí na hoře 
Monte Tauro s  úchvatným výhledem na dýmající 
vrchol Etny, na azurové moře a pobřeží nedaleké Ka-
lábrie. Stavitelskému umění Řeků pak Taormina vděčí 
za nejkrásnější přírodní divadlo na světě ze 3. století 
př. n. l., které je po am� teátru v Syrakusách druhým 
největším. Osobité kouzlo mají také taorminské ulič-

ky, vyhlídkové terasy a hlavní pro-
menáda Corso Umberto.
Transfer z letiště: cca 1 hod. 15 min.

Saiatine – Furnari
Letovisko na severním pobře-

ží Sicílie s  kouzelným výhledem 
na Liparské ostrovy v  idylické 
krajině s  bujnou vegetací, ně-
kolika zajímavými památkami, 
jezírky a  archeologicky zajíma-
vými místy. Klidná, vyhledáva-
ná oblast Sicílie.
Transfer z letiště cca: 2 hod.

Tindari
Městečko Tindari bylo založeno jako řecká ko-

lonie během 4.  století př.  n.  l. Malé sicilské městeč-
ko s   dlouhou historií a  řadou antických památek 
je důležitým archeologickým nalezištěm. Navštívit 
můžete ruiny am� teátru či zbytky domů, obchodů 
nebo  antických lázní. Z  poutního kostela Santuario 
della Madonna Nera je nádherný výhled na lagunu 
se zálivy s průzračným tyrkysovým mořem. Tindari se 

nachází na 
severním pobřeží Sicílie, asi 60 km od Messiny. Pláže 
jsou zde písčité s pozvolným vstupem do moře.
Transfer z letiště cca 2 hod.

Syrakusy
Antické město, které 

bylo rodištěm matema-
tika  Archimeda, bylo 
založeno v  době řecké 
archaické  kultury kolem 
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nachází na 

ODLETY
– z Prahy do Catanie na 7 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Catania–
Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní 
asistence a palivového příplatku • transfer letiště–hotel–
letiště • příslušný počet nocí ve vybraném hotelu • stravování 
dle výběru • služby delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/99 Sb. 

Ceny zájezdů nezahrnují: povinné příplatky splatné v místě 
v zahraniční měně – zpravidla pobytová taxa ve výši 
cca 1,5–2 EUR/osoba/den. Hradí se v hotovosti přímo na 
hotelové recepci. 

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění  

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Děti 
již od 99 Kč

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Taormina



Lipari – 
Vulcano

Celodenní lodní 
výlet na Liparské 
ostrovy – volný 
čas na prohlíd-

ku pevnosti s archeologickým areálem na ostrově 
Lipari, na ostrově Vulcano možnost pěšího výstupu 
na kráter (3 EUR) nebo koupání v termálním sirném 
jezírku (2 EUR).

VÝLETY Z OBLASTI FURNARI:

Cefalù
Půldenní výlet autobusem do malebného rybář-

ského městečka Cefalù, návštěva středověké prádel-
ny a obchůdku s keramikou, volný čas na prohlídku 
přístavu a dominanty města – normanské katedrály.

Tindari
Půldenní výlet autobusem k poutnímu místu s nád-
herným výhledem na Liparské ostrovy a  jezírka 
 Marinello, volný čas na prohlídku svatyně Černé 
 Madony a  archeologického areálu s  řeckým di-
vadlem, římskými lázněmi a bazilikou.

VÝLETY Z OBLASTI GIARDINI NAXOS:

Etna
Výlet autobusem přes městečka Santa Venerina 

a Za� erana Etnea na Etnu – nejvyšší sopku v Evropě, 
výjezd autobusem do výšky 1 950 m n. m. s krátery 
i oblastmi lávových polí. Volný čas na prohlídku krá-
teru Silvestri, fakultativně možnost výjezdu do výšky 
2 500 m n. m. lanovkou nebo jeepem.

Syrakusy
Výlet autobusem do Syrakus, které náležely 

k  nejvýznamnějším a  nejkrásnějším řeckým měs-
tům 5. –3. století př. n. l.

VÝLETY
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CENY VÝLETŮ dospělý

• z oblasti Giardini Naxos:
Lipari a Vulcano cca 65 EUR
Etna cca 40 EUR
Syrakusy cca 50 EUR

• z oblasti Furnari:
Lipari a Vulcano cca 52 EUR
Tindari cca 15 EUR
Cefalu cca 42 EUR

Pozn.: Nabídka a ceny fakultativních výletů jsou orientační, 
podrobné informace předá delegát v místě. Realizace 
výletů závisí na počtu zájemců a klimatických podmínkách.

roku 730 př. n.  l. Jedná 
se o  historicky nej-
bohatší město Sicílie. 
Město se skládá ze dvou 
zcela rozdílných částí. 
Milé a  přívětivé staré 
město se svými klikatými 
uličkami bylo vystavěno 
na světlém, tvrdém skal-
ním podloží poloostrova 
Ortigie, spojeném s  pevninou dvěma mosty. Zdejší 
přístav se stal srdcem tohoto starověkého města. 
O  kus dále směrem k  vnitrozemí se nacházejí ruiny 
z  řecko-římského období. Řecké divadlo „Dionýsovo 
ucho“ a římský am¢ teátr leží uprostřed typické nové 
čtvrti, jež se svažuje až k moři. Přímořské oblast Are-
nella vzdálená asi 13  km od Syrakus nabízí koupání 
jak na písčitých plážích s pozvolným vstupem, tak na 
různých skalnatějších výběžcích. Tyrkysové moře pří-
mo vybízí ke šnorchlování a potápění.
Transfer z letiště cca 1 hod.

L

ku pevnosti s archeologickým areálem na ostrově 

VÝLETYroku 730 př. n.  l. Jedná 
se o  historicky nej-
bohatší město Sicílie. 
Město se skládá ze dvou 
zcela rozdílných částí. 
Milé a  přívětivé staré 
město se svými klikatými 
uličkami bylo vystavěno 
na světlém, tvrdém skal-
ním podloží poloostrova 

Tindari



SICÍLIE / SYRAKUSY

Stravování: bufetová polopenze, all 
inclusive za příplatek 

All inclusive: plná penze formou 
bufetu s nápoji k jídlu (nealko, voda, 
víno, pivo); vybrané nápoje v barech 
určených hotelem (bar u bazénu, lob-
by bar) v časech 10.00 - 24.00 hod. 
- nealko, voda, džusy, pivo, víno, čaj, 
káva, vybrané alkoholické nápoje míst-
ní výroby; 2x za den slané a sladké ob-
čerstvení; all inclusive není dostupné  
v plážovém baru.

Poloha: na jihovýchodním pobřeží os-
trova, cca 250 - 600 m od 4 km dlouhé 
pláže (doprava hotelovým vláčkem), 
70 km od letiště, 10 km od Syrakus. 

Vybavení: hlavní restaurace, 2 à la 
carte restaurace (sicilská, pizzeria), 
2 bary v hlavní budově, bar u bazé-
nu, 2 bazény s dětskou částí, lehátka  
a slunečníky na pláži od 3. řady, plážo-
vé osušky (deposit 20 EUR), 2 hřiště na 
pétanque, 2 fotbalová hřiště, tenisový 
kurt s osvětlením, plážový volejbal, lu-
kostřelba, wellness (bazén s relaxační 
částí, sauna, turecké lázně, jacuzzi, 
masáže a zkrášlovací procedury, fit-
ness), konferenční centrum, bazar, 
trafika, animační programy.

Internet: WiFi ve veřejných prosto-
rách zdarma.

Ubytování: 2lůžkové pokoje s mož-
ností až 2 přistýlek, classic, superior 
a comfort, terasa/balkon, klimatizace, 
SAT/TV, trezor, minibar, fén, telefon. 
Pokoje pro 4 osoby mají ložnici s man-
želskou postelí a obývací pokoj s 2 lůž-
ky. Superior mají 2 oddělené pokoje, 
navíc slunečník a 2 lehátka na pláži  
v 1., 2. a 3. řadě, varnou konev, denní 
výměnu plážových osušek, 2 vstupy na 
wellness. 

Služby za poplatek: minibar, výmě-
na osušek (cca 2 EUR), půjčovna kol 
a aut, wellness, sportovní vybavení, 
individuální kurzy (windsurfing, lu-
kostřelba, kánoe), potápění, domácí 
mazlíčci (50 EUR/týden bez stravy, zá-
kaz vstupu do veřejných prostor (pláž, 
platformy, bazén, restaurace aj.),  
1. a 2. řada lehátek a slunečníků na 
pláži (cca 16-20 EUR/den, dle disponi-
bility), hlídání dětí. 

Pro děti: dětský bazén, hřiště, baby 
club (do 2 let, na vyžádání, za popla-
tek), dětský klub (3 - 12 let), teens club 
(13 - 18 let).

Poznámka: delegátský servis zajištěn 
formou telefonní asistence, informač-
ní schůzky v hotelu se nepořádají.

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa splatná v místě (cca 2 EUR/osoba/
den). 

www.firo.cz/JOA275

Rozsáhlý hotelový resort posazený v krásné zahradě doporučujeme pro rodiny s dětmi 
i pro prožití aktivní dovolené. 

Možnosti obsazení: classic/superior: 
XX/XXx/XXX/XXxx/XXXX; comfort: XX

Hotel VOI Arenella Resort  

Lipari – 
Vulcano

Celodenní lodní 
výlet na Liparské 
ostrovy – volný 
čas na prohlíd-

ku pevnosti s archeologickým areálem na ostrově 
Lipari, na ostrově Vulcano možnost pěšího výstupu 
na kráter (3 EUR) nebo koupání v termálním sirném 
jezírku (2 EUR).

VÝLETY Z OBLASTI FURNARI:

Cefalù
Půldenní výlet autobusem do malebného rybář-

ského městečka Cefalù, návštěva středověké prádel-
ny a obchůdku s keramikou, volný čas na prohlídku 
přístavu a dominanty města – normanské katedrály.

Tindari
Půldenní výlet autobusem k poutnímu místu s nád-
herným výhledem na Liparské ostrovy a  jezírka 
 Marinello, volný čas na prohlídku svatyně Černé 
 Madony a  archeologického areálu s  řeckým di-
vadlem, římskými lázněmi a bazilikou.

VÝLETY Z OBLASTI GIARDINI NAXOS:

Etna
Výlet autobusem přes městečka Santa Venerina 

a Za� erana Etnea na Etnu – nejvyšší sopku v Evropě, 
výjezd autobusem do výšky 1 950 m n. m. s krátery 
i oblastmi lávových polí. Volný čas na prohlídku krá-
teru Silvestri, fakultativně možnost výjezdu do výšky 
2 500 m n. m. lanovkou nebo jeepem.

Syrakusy
Výlet autobusem do Syrakus, které náležely 

k  nejvýznamnějším a  nejkrásnějším řeckým měs-
tům 5. –3. století př. n. l.

VÝLETY
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CENY VÝLETŮ dospělý

• z oblasti Giardini Naxos:
Lipari a Vulcano cca 65 EUR
Etna cca 40 EUR
Syrakusy cca 50 EUR

• z oblasti Furnari:
Lipari a Vulcano cca 52 EUR
Tindari cca 15 EUR
Cefalu cca 42 EUR

Pozn.: Nabídka a ceny fakultativních výletů jsou orientační, 
podrobné informace předá delegát v místě. Realizace 
výletů závisí na počtu zájemců a klimatických podmínkách.

roku 730 př. n.  l. Jedná 
se o  historicky nej-
bohatší město Sicílie. 
Město se skládá ze dvou 
zcela rozdílných částí. 
Milé a  přívětivé staré 
město se svými klikatými 
uličkami bylo vystavěno 
na světlém, tvrdém skal-
ním podloží poloostrova 
Ortigie, spojeném s  pevninou dvěma mosty. Zdejší 
přístav se stal srdcem tohoto starověkého města. 
O  kus dále směrem k  vnitrozemí se nacházejí ruiny 
z  řecko-římského období. Řecké divadlo „Dionýsovo 
ucho“ a římský am¢ teátr leží uprostřed typické nové 
čtvrti, jež se svažuje až k moři. Přímořské oblast Are-
nella vzdálená asi 13  km od Syrakus nabízí koupání 
jak na písčitých plážích s pozvolným vstupem, tak na 
různých skalnatějších výběžcích. Tyrkysové moře pří-
mo vybízí ke šnorchlování a potápění.
Transfer z letiště cca 1 hod.

L

ku pevnosti s archeologickým areálem na ostrově 

VÝLETYroku 730 př. n.  l. Jedná 
se o  historicky nej-
bohatší město Sicílie. 
Město se skládá ze dvou 
zcela rozdílných částí. 
Milé a  přívětivé staré 
město se svými klikatými 
uličkami bylo vystavěno 
na světlém, tvrdém skal-
ním podloží poloostrova 

Tindari

all inclusive 

1. dítě do 3 let
 od 99 Kč

PRAHA
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bezplatně 
WiFi

lehátka na 
pláži 

wellness



SICÍLIE / FURNARI-SAIATINE

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou 
bufetu vč. nápojů (místní rozlévané 
nealkoholické nápoje), víno - k dispo-
zici pouze v hlavní restauraci, nikoli  
v barech; 10.00-24.00 hod. rozlévané 
lokální nealkoholické nápoje (voda, 
limonády, čaj, káva - vybrané dru-
hy) a místní alkoholické nápoje/likéry  
v místech a časech určených hotelem 
(hlavní bar v lobby/u bazénu, plážový 

bar); animační, sportovní a zábavní 
programy v hlavní sezoně (v italštině).

Poloha: cca 150 m od písčité pláže 
(mezi hotelem a pláží pás pinií a eu-
kalyptů, při vstupu do vody drobné 
oblázky), cca 10 km od archeologicky 
zajímavých míst v Tindari, cca 170 km 
od letiště Catania.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 
hlavní restaurace (vyhrazená místa), 
lounge bar s venkovním posezením, 
3 bazény (z toho 2 pro děti a 1 pro 
dospělé), slunečníky a lehátka na plá-
ži a u bazénu (zdarma, do vyčerpání 
kapacity), dětské hřiště, konferenční 
místnost, minimarket, wellness cent-
rum, posilovna, 2 tenisové kurty, fot-
balové hřiště.

Internet: WiFi v celém areálu i na po-

Moderní vyhledávaný resort s velmi dobrými službami u krásné písčité pláže 
s výhledem na Liparské ostrovy. Vhodné pro rodiny s dětmi.

Hotel VOI Baia di Tindari Resort 

jen s FIRO-tour

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA

116  Rezervujte na 210 000 210

lehátka na 
pláži 

wellnessklimatizace 
zdarma

bezplatně 
WiFi

bezlepková 
strava

oblíbená 
kapacita



Možnosti obsazení: 
 XX / XXx / XXX / XXxx / XXXx / XXXX
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kojích zdarma.

Ubytování: moderně zařízené pokoje 
s koupelnou/WC, fénem, klimatizací, 
telefonem, trezorem, SAT/TV, mini-
ledničkou (naplnění minibaru za po-
platek), balkonem/terasou. Rodinné 
pokoje za příplatek.

Služby za poplatek: plážové osušky 
(záloha cca 20 EUR, výměna za popla-
tek 2 EUR), vstup do wellness centra 
pro osoby od 14 let (sauna, turecká 
lázeň, vnitřní bazén s vířivkou, masáže  
a relaxační a zkrášlující procedury), 
osvětlení tenisových kurtů, lekce te-
nisu.

Pro děti: dětské bazény, dětské hřiště, 
miniklub, dětská postýlka (na vyžádání 
předem zdarma). 

Poznámka: pro klienty s omezenou 

mobilitou hotel umožňuje pohyb na 
vozíčku, přístup do bazénu přes spou-
štěcí sedátko, na pláži možná asis-
tence hotelového personálu, některé 
pokoje uzpůsobené - nutné vyžádat 
předem; možnost bezlepkové stravy - 
nutno nahlásit předem. 

Povinné příplatky: místní pobyto-
vá taxa splatná v místě v zahraniční 
měně - ve výši cca 1 EUR/osoba/den  
v období 01.01.-15.06.2020 a 16.09.-
31.12.2020 a 2 EUR/osoba/den  
v období 15.06.-16.09.2020. Hradí se  
v hotovosti přímo na hotelové recepci.

www.firo.cz/JOF275



SICÍLIE / GIARDINI NAXOS

Stravování: bufetová polopenze; plná 
penze nebo all inclusive za příplatek 

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu vč. nápojů, lehké občerstvení od 
12.00 hod., lokální rozlévané alkoholické  
a nealkoholické nápoje 10.00-24.00 
hod. (voda, nealko, pivo, víno, káva, čaj, 
vybrané druhy alkoholických nápojů), 
zmrzlina - v místech a časech určených 
hotelem.

Poloha: přímo u písčito-oblázkové pláže 
(u vstupu do vody a v moři jsou obláz-
ky); cca 7 km od historického městečka 
– Taorminy (možnost využití hotelového 
shuttle busu do Taorminy); komplex ho-
telu a vilek v nádherném 14ha parku  
s krásnou subtropickou vegetací; v oblasti 
Recanati, která je součástí Giardini Naxos 
s řadou restaurací a menších obchůdků, 
cca 25 km od golfového hřiště.

Vybavení: recepce, 4 restaurace, několik 
barů, 2 bazény (1 olympijských rozměrů) 
se slunečníky a lehátky zdarma, tenisové 
kurty, hřiště pro minifotbal, volejbal, bas-
ketbal, stolní tenis, diskotéka, obchůdek 
se suvenýry.

Internet: WiFi na pokojích a ve vybra-
ných veřejných prostorách zdarma. 

Ubytování: standardní pokoje (v patro-
vých vilkách v zahradě nebo hlavní budo-
vě) s koupelnou/WC, fénem, klimatizací, 
telefonem, SAT/TV, trezorem, miniled-
ničkou (doplnění nápojů do minibaru na 
vyžádání – za poplatek), balkon/veranda. 

Služby za poplatek: plážové osušky  
(1 EUR/den + 1 EUR/výměna), slunečníky  
a lehátka na pláži, vodní sporty na pláži, 
video a elektronické hry.  

Pro děti: 2 dětské bazény, dětské hřiště, 
dětská postýlka (na vyžádání - za popla-
tek 8 EUR/den).

Poznámka: možnost bezlepkové stravy 
- nutno nahlásit předem do CK. Plážo-
vý servis a velký 50m plavecký bazén je 
garantován do 20.09.2020, poté bazén 
zavírá a pláž funguje podle počasí. Bazén 
u hlavní budovy hotelu zůstává otevřený.    

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa splatná v místě v zahraniční měně - 
ve výši cca 1,5 - 2 EUR/osoba/den. Hradí 
se v hotovosti přímo na hotelové recepci. 

www.firo.cz/SXB275

Oblíbený resort s ideální polohou přímo u krásné pláže, v rozlehlé zahradě, s dobrou kvalitou 
a širokou nabídkou služeb, ideální pro strávení jak relaxační, tak i aktivní dovolené.

Možnosti obsazení: XX / XXx

Hotel Unahotels Naxos Beach 
PRAHA

all inclusive 
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SICÍLIE / GIARDINI NAXOS

Stravování: polopenze včetně nápojů 
u jídla 

Snídaně: bufetové 

Večeře: servírované o 3 chodech, salá-
tový bufet, 1/2 l minerální vody a 1/4 l 
vína nebo 1 nealkoholický nápoj nebo 
1 pivo.

Poloha: u písčito-oblázkové pláže 
(oblázky u vstupu do vody), v klidné 
zóně letoviska, nedaleko bary, restau-
race a obchůdky; u hotelu veřejná pláž 
– bez poplatku, i úsek soukromé pláže 
– lehátka a slunečníky za poplatek.

Vybavení: recepce, restaurace, bar, 
terasa s posezením.

Internet: WiFi v recepci zdarma.

Ubytování: standardní pokoje  
s koupelnou/WC, fénem, TV, trezorem 
(zdarma), balkonem/terasou. Pokoj  
s francouzskou postelí lze využít jako 
2lůžkový i 1lůžkový pokoj, postel má 
šířku 140 cm. Klimatizace je centrál-
ní, funguje od 15.06. do 15.09.2020  
v hodinách určených hotelem, je zdar-
ma.  

Poznámka: možnost bezlepkové stra-
vy - nutno nahlásit při rezervaci. 

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa splatná v místě v zahraniční měně 
- ve výši cca 1,5 - 2 EUR/osoba/den. 
Hradí se v hotovosti přímo na hotelové 
recepci.

www.firo.cz/SDD275

Oblíbený hotel - skvělý poměr kvality a ceny, ideální výchozí bod pro výlety a poznávání okolí Etny, 
Taorminy nebo Syrakus. Perfektní poloha - přímo u pláže a v blízkosti přístavu a promenády letoviska 
Giardini Naxos.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX

Hotel Baia Degli Dei 

1. dítě do 6 let
 od 99 Kč

PRAHA

119 | Prodejní místa na str. 527, 530–531
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Itálie – Sardinie
Nekonečně dlouhé písčité pláže a průzračné moře hrající 
mnohými odstíny modré a zelené barvy jsou jedním 
z důvodů, proč ostrov Sardinie bývá nazýván „Karibikem 
Středomoří“ či „Smaragdovým pobřežím“.

Na Sardinii panuje klasické středozemní klima – s horkým a často suchým létem, 
kdy se průměrné teploty v okrajích sezóny pohybují okolo 22–26 °C, v hlavní sezóně 
okolo 28–29 °C. Tyto teploty zaručují příjemně strávenou letní dovolenou u moře. 
Na ostrově plném zeleně je k vidění tolik rozmanitých druhů fl óry, že potěší oko 
nejednoho botanika. Ostrov hraje od března do května všemi barvami, ofi ciálním 

znakem ostrova je proto květina – pivoňka. Pláže 
a možnosti koupání jsou tu nepřeberné – 
od romantických a kouzelných zátok, před zraky davů a zvědavců 
uschovaných mezi útesy a za pásy pinií, až po dlouhé pásy písčitých či 
písčito-oblázkových pláží v odstínech od bílé přes žlutou až po růžovou. 
Nejen koupání, malebná malá letoviska, ale i centrální část a historické 
památky a archeologická naleziště rozhodně stojí za návštěvu – proto 
neváhejte a z naší široké nabídky vyberte cíl vaší letošní dovolené včas! 

INFORMACE rozloha: 24 090 km2 • časový posun: 0 hod.
• měna: euro • úřední jazyk: italština • doba letu: cca 2 hod. 

FIRO NÁZOR azurové moře, průzračně čistá voda • vyhlášené pláže, romantické zátoky
• rozmanitá fauna a � óra • vynikající gastronomie • historické památky, archeologická naleziště

• golf, potápění, jachting

� 
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znakem ostrova je proto květina – pivoňka. Pláže 

delegát 
FIRO-tour
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Sorso
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VillasimiusMarina 

di Capitana

Marina 
di Cardedu

Marina di Orosei

Olbia
SARDINIE

Golfo Aranci

CAGLIARI

Sardinie je autonomním regionem Italské republiky se 
speciálním statusem, který zaručuje široké pole poli-
tické a  administrativní samostatnosti. Ve Středomoří 
má výsadní postavení – po Sicílii je druhým největším 
ostrovem nejen Itálie, ale celého Středozemního moře. 
Je vyhlášenou módní destinací již po desetiletí, přede-
vším v  letních měsících je vyhledávaným cílem nejen 
turistů, ale i celebrit z celého světa. V hlavní letní sezóně 
to na Sardinii žije – kdo se chce bavit, ať rozhodně zvolí 
dovolenou v  období července a  hlavně srpna. Kdo volí 
raději klidnější období, určitě dobře vybere z okrajových 
termínů června a září, anebo si v hlavní sezóně zvolí ob-
last klidnou a ubytování bez živých italských animačních 
programů.

Sardinie je ostrov plný přírodních krás a unikátů, jenž se 
velmi liší od pevninské části italského pobřeží – skalnaté 
zátoky, široké a dlouhé pásy bílých písčitých pláží, menší 
pláže s bílým, žlutým či růžovým pískem lemované útesy 
a piniemi, ale i malebné vnitrozemí s typickými vesnička-
mi turismem nedotčenými, horské pásy v centrální části, 
které mají své kouzlo – díky klidu a pohodě, která zde pa-
nuje. Na Sardinii jsou nejen jedny z nejkrásnějších pláží 
Středomoří, ale především neskutečně průzračně čisté 
moře, které vítá nejen plážové dovolenkáře, ale i milov-
níky objevování podmořských krás. Délka pobřeží celkově 
dosahuje 2 400 km, většinou se jedná o útesy se zálivy, 
z nichž největší jsou – na severu záliv Golfo dell´  Asinara, 
na východě Golfo di Orosei, na jihu Golfo di Cagliari a na 
západě Golfo di Oristano. Sardinie je  obklopena i množ-
stvím ostrovů a  ostrůvků, z  nichž mnohé byly uznány 
za národní parky: nejvýznamnější jsou Asinara na se-
verozápadě, San Pietro a Sant´Antioco na jihu, Tavolara 
a souostroví La Maddalena (častý cíl lodních výletů) na 
severovýchodě. Nejen krás přírodních, ale i kulturně-his-
torických je na ostrově nepřeberné množství, díky boha-
té historii a strategické poloze lze objevovat pozůstatky 
dávných dob nejen na pevnině, ale i na mořském dně. 
Nesmíme v žádném případě opomenout také výtečnou 
místní gastronomii, kombinace mořských specialit s čer-
stvou zeleninou, ovčí sýr „pecorino“ a řadu dalších, to vše 
musíte v místních typických restauracích určitě ochut-

nat. Kromě relaxační dovolené je Sardinie častým cílem 
i  turistů, kteří upřednostňují aktivní prožití dovolené, 
místní horské terény vyzývají jak horolezce, tak milovní-
ky cyklistiky, podmořský svět potápěče a samozřejmě zde 
nechybí ani kvalitní golfová hřiště.

Budoni
Největším lákadlem této oblasti je jednoznačně 

několik kilometrů dlouhá písčitá pláž s  jemným bílým 
pískem a pozvolným vstupem do vody. Nejvyhlášenější 
pláž v  oblasti je jednoznačně La Cinta. Malé městečko 
je situováno podél hlavní přímořské silnice, s  několika 
obchůdky, kavárnami a  tavernami – za zábavou dopo-
ručujeme vyjet do několik kilometrů vzdáleného většího 
a zároveň vyhlášeného městečka San Teodoro, které se 
pyšní čilým nočním životem (nákupy, posezení v kavár-
nách, pizzeriích, tavernách), náměstíčkem s kostelíkem, 
oblíbeným místem pro setkání místních umělců, stejně 
jako i několik kilometrů dlouhou písčitou pláží s jemným 
bílým pískem, možností projížďky na koních či možností 
pozorování ptactva.
Transfer z letiště Olbia: cca 40 min.

Golfo Aranci
Přístavní městečko Golfo Aranci (v  překladu Po-

merančový záliv), rozkládající se na severovýchodě 

 italského 
 ostrova Sardinie, na mysu Capo Figari 

patří k oblíbeným a vyhledávaným cílům turistů. Právě 
zde začíná jedno z nejkrásnějších pobřeží na ostrově – 
Costa Smeralda, tzv. oblast Smaragdového pobřeží, 
která patří k těm nejexkluzivnějším na ostrově. V okolí 
se nachází množství krásných pláží s pozvolným vstu-
pem do moře a bílým pískem, ale i  romantické záto-
ky se skalisky vyčnívajícími z  moře. Městem prochází 
hlavní ulice Via della Liberta, kde naleznete spoustu 
obchůdků, řadu restaurací, kaváren a barů. Z městeč-
ka je jedinečný výhled na Tyrhénské moře i  nedaleké 
ostrovy Tavolara a  Molara. Rozhodně doporučujeme 
pronájem auta, abyste se mohli vydat do nedaleké Ol-
bie nebo luxusních přímořských letovisek jako je Porto 
Rotondo, Porto Cervo, Portisco 
či Santa Teresa Gallura na 
severu ostrova. 20 km 
vzdálenost od letiště 
v Olbii zaručuje krátký 
transfer do letoviska.
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ODLETY
– z Prahy do Olbie na 7 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Olbia–Praha vč. 
letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence a palivového 
příplatku • transfer letiště–hotel–letiště • příslušný počet nocí ve 
vybraném hotelu • stravování dle výběru • služby delegáta FIRO-tour 
• zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Ceny zájezdů nezahrnují: povinné příplatky splatné v místě 
v zahraniční měně – zpravidla pobytová taxa ve výši 
cca 1–4 EUR/osoba/den v červnu a září a cca 1,5–4,5 EUR/
osoba/den v červenci a srpnu. Hradí se v hotovosti přímo na 
hotelové recepci. 

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Děti 
již od 99 Kč

 italského 

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %
Parkování u letiště 

při včasné rezervaci ZDARMA



Itálie – Sardinie
Nekonečně dlouhé písčité pláže a průzračné moře hrající 
mnohými odstíny modré a zelené barvy jsou jedním 
z důvodů, proč ostrov Sardinie bývá nazýván „Karibikem 
Středomoří“ či „Smaragdovým pobřežím“.

Na Sardinii panuje klasické středozemní klima – s horkým a často suchým létem, 
kdy se průměrné teploty v okrajích sezóny pohybují okolo 22–26 °C, v hlavní sezóně 
okolo 28–29 °C. Tyto teploty zaručují příjemně strávenou letní dovolenou u moře. 
Na ostrově plném zeleně je k vidění tolik rozmanitých druhů fl óry, že potěší oko 
nejednoho botanika. Ostrov hraje od března do května všemi barvami, ofi ciálním 

znakem ostrova je proto květina – pivoňka. Pláže 
a možnosti koupání jsou tu nepřeberné – 
od romantických a kouzelných zátok, před zraky davů a zvědavců 
uschovaných mezi útesy a za pásy pinií, až po dlouhé pásy písčitých či 
písčito-oblázkových pláží v odstínech od bílé přes žlutou až po růžovou. 
Nejen koupání, malebná malá letoviska, ale i centrální část a historické 
památky a archeologická naleziště rozhodně stojí za návštěvu – proto 
neváhejte a z naší široké nabídky vyberte cíl vaší letošní dovolené včas! 

INFORMACE rozloha: 24 090 km2 • časový posun: 0 hod.
• měna: euro • úřední jazyk: italština • doba letu: cca 2 hod. 

FIRO NÁZOR azurové moře, průzračně čistá voda • vyhlášené pláže, romantické zátoky
• rozmanitá fauna a � óra • vynikající gastronomie • historické památky, archeologická naleziště

• golf, potápění, jachting

� 
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CAGLIARI

Sardinie je autonomním regionem Italské republiky se 
speciálním statusem, který zaručuje široké pole poli-
tické a  administrativní samostatnosti. Ve Středomoří 
má výsadní postavení – po Sicílii je druhým největším 
ostrovem nejen Itálie, ale celého Středozemního moře. 
Je vyhlášenou módní destinací již po desetiletí, přede-
vším v  letních měsících je vyhledávaným cílem nejen 
turistů, ale i celebrit z celého světa. V hlavní letní sezóně 
to na Sardinii žije – kdo se chce bavit, ať rozhodně zvolí 
dovolenou v  období července a  hlavně srpna. Kdo volí 
raději klidnější období, určitě dobře vybere z okrajových 
termínů června a září, anebo si v hlavní sezóně zvolí ob-
last klidnou a ubytování bez živých italských animačních 
programů.

Sardinie je ostrov plný přírodních krás a unikátů, jenž se 
velmi liší od pevninské části italského pobřeží – skalnaté 
zátoky, široké a dlouhé pásy bílých písčitých pláží, menší 
pláže s bílým, žlutým či růžovým pískem lemované útesy 
a piniemi, ale i malebné vnitrozemí s typickými vesnička-
mi turismem nedotčenými, horské pásy v centrální části, 
které mají své kouzlo – díky klidu a pohodě, která zde pa-
nuje. Na Sardinii jsou nejen jedny z nejkrásnějších pláží 
Středomoří, ale především neskutečně průzračně čisté 
moře, které vítá nejen plážové dovolenkáře, ale i milov-
níky objevování podmořských krás. Délka pobřeží celkově 
dosahuje 2 400 km, většinou se jedná o útesy se zálivy, 
z nichž největší jsou – na severu záliv Golfo dell´  Asinara, 
na východě Golfo di Orosei, na jihu Golfo di Cagliari a na 
západě Golfo di Oristano. Sardinie je  obklopena i množ-
stvím ostrovů a  ostrůvků, z  nichž mnohé byly uznány 
za národní parky: nejvýznamnější jsou Asinara na se-
verozápadě, San Pietro a Sant´Antioco na jihu, Tavolara 
a souostroví La Maddalena (častý cíl lodních výletů) na 
severovýchodě. Nejen krás přírodních, ale i kulturně-his-
torických je na ostrově nepřeberné množství, díky boha-
té historii a strategické poloze lze objevovat pozůstatky 
dávných dob nejen na pevnině, ale i na mořském dně. 
Nesmíme v žádném případě opomenout také výtečnou 
místní gastronomii, kombinace mořských specialit s čer-
stvou zeleninou, ovčí sýr „pecorino“ a řadu dalších, to vše 
musíte v místních typických restauracích určitě ochut-

nat. Kromě relaxační dovolené je Sardinie častým cílem 
i  turistů, kteří upřednostňují aktivní prožití dovolené, 
místní horské terény vyzývají jak horolezce, tak milovní-
ky cyklistiky, podmořský svět potápěče a samozřejmě zde 
nechybí ani kvalitní golfová hřiště.

Budoni
Největším lákadlem této oblasti je jednoznačně 

několik kilometrů dlouhá písčitá pláž s  jemným bílým 
pískem a pozvolným vstupem do vody. Nejvyhlášenější 
pláž v  oblasti je jednoznačně La Cinta. Malé městečko 
je situováno podél hlavní přímořské silnice, s  několika 
obchůdky, kavárnami a  tavernami – za zábavou dopo-
ručujeme vyjet do několik kilometrů vzdáleného většího 
a zároveň vyhlášeného městečka San Teodoro, které se 
pyšní čilým nočním životem (nákupy, posezení v kavár-
nách, pizzeriích, tavernách), náměstíčkem s kostelíkem, 
oblíbeným místem pro setkání místních umělců, stejně 
jako i několik kilometrů dlouhou písčitou pláží s jemným 
bílým pískem, možností projížďky na koních či možností 
pozorování ptactva.
Transfer z letiště Olbia: cca 40 min.

Golfo Aranci
Přístavní městečko Golfo Aranci (v  překladu Po-

merančový záliv), rozkládající se na severovýchodě 

 italského 
 ostrova Sardinie, na mysu Capo Figari 

patří k oblíbeným a vyhledávaným cílům turistů. Právě 
zde začíná jedno z nejkrásnějších pobřeží na ostrově – 
Costa Smeralda, tzv. oblast Smaragdového pobřeží, 
která patří k těm nejexkluzivnějším na ostrově. V okolí 
se nachází množství krásných pláží s pozvolným vstu-
pem do moře a bílým pískem, ale i  romantické záto-
ky se skalisky vyčnívajícími z  moře. Městem prochází 
hlavní ulice Via della Liberta, kde naleznete spoustu 
obchůdků, řadu restaurací, kaváren a barů. Z městeč-
ka je jedinečný výhled na Tyrhénské moře i  nedaleké 
ostrovy Tavolara a  Molara. Rozhodně doporučujeme 
pronájem auta, abyste se mohli vydat do nedaleké Ol-
bie nebo luxusních přímořských letovisek jako je Porto 
Rotondo, Porto Cervo, Portisco 
či Santa Teresa Gallura na 
severu ostrova. 20 km 
vzdálenost od letiště 
v Olbii zaručuje krátký 
transfer do letoviska.
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ODLETY
– z Prahy do Olbie na 7 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Olbia–Praha vč. 
letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence a palivového 
příplatku • transfer letiště–hotel–letiště • příslušný počet nocí ve 
vybraném hotelu • stravování dle výběru • služby delegáta FIRO-tour 
• zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Ceny zájezdů nezahrnují: povinné příplatky splatné v místě 
v zahraniční měně – zpravidla pobytová taxa ve výši 
cca 1–4 EUR/osoba/den v červnu a září a cca 1,5–4,5 EUR/
osoba/den v červenci a srpnu. Hradí se v hotovosti přímo na 
hotelové recepci. 

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Děti 
již od 99 Kč

 italského 

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %
Parkování u letiště 

při včasné rezervaci ZDARMA



Korsika a Bonifacio
Celodenní výlet za poznáním sousedního francouz-

ského ostrova. Korsika je považovaná za „Maledivy Stře-
domořÍ“ a městečko Bonifacio je skutečným pokladem. 
Cestou budete moci obdivovat bílé útesy, na  kterých je 
městečko situováno. Následuje návštěva středověkého 
centra s typickými úzkými uličkami, janovskou archi-
tekturou, kostely a slavnou Scala Aragonese. Bonifacio 

má   turistický 
přístav s  jachtami a  nachází se 

zde řada  obchůdků a  kaváren. Můžete 
obdivovat starodávné hradby, zajímavý 

námořnický hřbitov, maják a  z  působivé vyhlídky se 
naskytne překrásný výhled na protilehlé pobřeží Sar-
dinie a přilehlé ostrovy.

Souostroví La Maddalena
Celodenní výlet na souostroví La Maddalena, 

které je Národním mořským parkem na severním 
pobřeží ostrova. Zastávka v hlavním městě a kultur-
ním  centru – městečku La Maddalena. Budete moci 

obdivovat jeho originalitu a  renesanční 
architekturu, možnost nákupu suvený-
rů. Dále poplujete lodí podél divokého 
pobřeží, uvidíte bělostné písčité zálivy 
ostrovů Spargi, Santa Maria a  Budelli 
s  růžovou pláží Spiaggia Rosa, i  ma-
lebný přístav Porto della Madonna. 
Během výletu 2  zastávky na koupání 
v azurovém moři, které je považované 
za nejkrásnější v  Evropě. Při návratu 
je k  vidění krásné panorama pobřeží 

 Costa Esmeralda.

VÝLETY

122

přístav s  jachtami a  nachází se 
zde řada  obchůdků a  kaváren. Můžete VÝLETY

má   turistický 
přístav s  jachtami a  nachází se 

 Costa Esmeralda.
přístav s  jachtami a  nachází se 

CENY VÝLETŮ dospělý

Korsika cca 80 EUR
Souostroví La Maddalena cca 55 EUR

Pozn.: Nabídka výletů je orientační, podrobné informace 
u delegáta v místě. Realizace výletů je v závislosti na 
počtu přihlášených účastníků a klimatických podmínkách. 
Ceny výletů jsou orientační, přesné informace u delegáta 
v místě.



SARDINIE / BUDONI

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, pozdní snídaně (káva/čaj, džus 
a croissant) v hlavním baru do 11.30 
hod., svačina 17.00-18.00 hod., voda, 
točené domácí víno a pivo během 
hlavních jídel, nealkoholické nápoje  
z automatu 11.00-23.00 hod. 

Poloha: cca 50 m od písčité pláže (po-
zvolný vstup do vody), v klidné lokalitě 
- cca 2 km od centra Budoni.

Vybavení: recepce, restaurace, bar, 
venkovní bazén s dětskou částí - slu-
nečníky a lehátka u bazénu i na pláži 
(od 3. řady, 1 slunečník a 2 lehátka pro 
každý pokoj) zdarma, 3 tenisové kurty, 
fotbalové hřiště, basketbalové hřiště, 
boccia, stolní a plážový tenis, parko-
viště, v hlavní letní sezoně animační 
programy (v italštině).  

Internet: WiFi - v recepci (zdarma).

Ubytování: standardní pokoje v tra-
dičním stylu s koupelnou/WC, fénem, 
TV, klimatizací, miniledničkou, veran-
dou.

Služby za poplatek: dětská postýlka 
- na vyžádání předem - za poplatek  

v místě (10 EUR/den), půjčovna kol, 
plážové osušky (2,5 EUR/den, vrat-
ná záloha 20 EUR), all inclusive plus 
(italské likéry a destiláty, koktejly dle 
nabídky, zmrzlina, americká káva a čaj 
11.00-23.00 hod.).

Pro děti: oddělená část bazénu, dět-
ské hřiště. 

Poznámka: možnost bezlepkové stra-
vy - nutno nahlásit při rezervaci.

Povinné příplatky: pobytová taxa 
(cca 1,50 EUR/os/noc - změny vyhra-
zeny). 

www.firo.cz/JEK275

Oblíbený resort ve stylu prázdninové vesničky obklopený středomořskou vegetací,  
v klidné lokalitě u krásné písčité pláže s průzračným mořem.

Možnosti obsazení:  
standardní pokoje: XX / XXx / XXX
na vyžádání větší pokoje  
(i mezonetového typu): XXxx / XXXx / XXXX

Hotel Eden Village Li Cupulatti 

Korsika a Bonifacio
Celodenní výlet za poznáním sousedního francouz-

ského ostrova. Korsika je považovaná za „Maledivy Stře-
domořÍ“ a městečko Bonifacio je skutečným pokladem. 
Cestou budete moci obdivovat bílé útesy, na  kterých je 
městečko situováno. Následuje návštěva středověkého 
centra s typickými úzkými uličkami, janovskou archi-
tekturou, kostely a slavnou Scala Aragonese. Bonifacio 

má   turistický 
přístav s  jachtami a  nachází se 

zde řada  obchůdků a  kaváren. Můžete 
obdivovat starodávné hradby, zajímavý 

námořnický hřbitov, maják a  z  působivé vyhlídky se 
naskytne překrásný výhled na protilehlé pobřeží Sar-
dinie a přilehlé ostrovy.

Souostroví La Maddalena
Celodenní výlet na souostroví La Maddalena, 

které je Národním mořským parkem na severním 
pobřeží ostrova. Zastávka v hlavním městě a kultur-
ním  centru – městečku La Maddalena. Budete moci 

obdivovat jeho originalitu a  renesanční 
architekturu, možnost nákupu suvený-
rů. Dále poplujete lodí podél divokého 
pobřeží, uvidíte bělostné písčité zálivy 
ostrovů Spargi, Santa Maria a  Budelli 
s  růžovou pláží Spiaggia Rosa, i  ma-
lebný přístav Porto della Madonna. 
Během výletu 2  zastávky na koupání 
v azurovém moři, které je považované 
za nejkrásnější v  Evropě. Při návratu 
je k  vidění krásné panorama pobřeží 

 Costa Esmeralda.

VÝLETY
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přístav s  jachtami a  nachází se 
zde řada  obchůdků a  kaváren. Můžete VÝLETY

má   turistický 
přístav s  jachtami a  nachází se 

 Costa Esmeralda.
přístav s  jachtami a  nachází se 

CENY VÝLETŮ dospělý

Korsika cca 80 EUR
Souostroví La Maddalena cca 55 EUR

Pozn.: Nabídka výletů je orientační, podrobné informace 
u delegáta v místě. Realizace výletů je v závislosti na 
počtu přihlášených účastníků a klimatických podmínkách. 
Ceny výletů jsou orientační, přesné informace u delegáta 
v místě.

all inclusive 

1. dítě do 18 let
 od 99 Kč

PRAHA
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ITÁLIE › SARDÍNIE

lehátka na 
pláži 

bezplatně 
WiFi

bezlepková 
strava

klimatizace 
zdarma



SARDINIE / GOLFO ARANCI

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze, nápoje 
10.00 - 24.00 hod. (víno, voda, pivo, 
nealko, džusy, káva, čaj, místní alko-
holické nápoje), 2x denně svačina, plá-
žový bar do 18.30 hod. 

Poloha: hotel leží přímo u soukromé 
písčité pláže, ve svahu s úchvatným 
výhledem na záliv Golfo Aranci, na 

severovýchodním pobřeží Sardinie, cca 
18 km od letiště v Olbii, cca 16 km od 
přístavu v Olbii a cca 10 km od pří-
stavu v zálivu Golfo Aranci. Po celém 
areálu je zajišťována doprava mezi jed-
notlivými částmi komplexu a na pláž. 

Vybavení: recepce, hlavní bufetová 
restaurace, restaurace à la carte (rezer-
vace nutná), 3 bary, 2 bazény, lehát-
ka a slunečníky u bazénu a na pláži, 
obchod, konferenční místnost, fitness. 
Animační a večerní programy. 

Internet: Wi-Fi zdarma ve veřejných 
prostorách. 

Ubytování: 2lůžkové pokoje s mož-
ností až 2 přistýlek mají klimatizaci, 
TV, koupelnu/WC, telefon, trezor, fén, 
minibar. Hotel má 2 budovy: Colonna 
Village s pokoji classic a Beach hotel  
s pokoji superior (blíže k pláži). Vět-

Nádherný hotelový resort s výhledem, který vám vezme dech. Komplex vilek umístěných v krásné zahradě a hotelové budovy 
v blízkosti pláže s bělostným pískem a pozvolným vstupem do moře. Výborná volba jak pro rodiny s dětmi, tak pro páry,  které 
si chtějí užít dovolenou v krásném prostředí.  Kvalitní služby hotelového řetězce VOI hotelů, vynikající kuchyně.

Hotel Voi Colonna Village 

novinka v nabídce

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA

jen s FIRO-tour
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Možnosti obsazení: 
Colonna Village:
dvoulůžkový classic pokoj:  
XX (postýlka možná)
čtyřlůžkový classic pokoj s palandami:
 XXx / XXxx  (bez možnosti postýlky)
čtyřlůžkový classic pokoj:  
XXXX (postýlka možná)
Beach Hotel:
dvoulůžkový superior pokoj s výhle-
dem na moře:  
XX / XXx (bez možnosti postýlky)

šina pokojů má balkon, přistýlky 
jsou ve formě pohovky nebo pa-
landy (pouze děti). Rodinné po-
koje za příplatek (2 propojené 
pokoje classic pro min. 2 dospělé  
a 2 děti evt. 4 dospělé osoby). 

Služby za poplatek: lázeňské a kos-
metické služby, vodní sporty. 

Pro děti: dětský klub, dětské hřiště, 
dětská postýlka na vyžádání (lze pouze 
v některých pokojích). 

Povinné příplatky: pobytová taxa 
(cca 2 EUR/osoba/noc - změny vyhra-
zeny). 

www.firo.cz/JZW275
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ITÁLIE › SARDÍNIE

bezplatně 
WiFi

lehátka na 
pláži 



Itálie – Ischia
Ischia je osmým největším ostrovem Itálie a zároveň 
největším ostrovem Neapolského zálivu. Leží 
v oblasti provincie Kampánie v Tyrhénském moři, 
na jihu sousedí s ostrovem Capri – vyhledávaným 
místem fakultativních výletů. 

Po celém ostrově, který je sopečného původu, vyvěrá více než stovka léčivých 
termálních a minerálních pramenů, proto je ideálním místem pro léčbu lupénky, 
bolestí páteře, revmatických a astmatických potíží. Ischia je oblíbená díky stálému 
mírnému podnebí, přátelské atmosféře a okouzlujícím přírodním krásám. Díky 
bujné vegetaci, která zde roste a kvete i v nevlídných ročních obdobích, je 
nazývána „Zeleným ostrovem“.

INFORMACE časový posun: 0 hod. • měna: euro • úřední jazyk: italština

FIRO NÁZOR krásné písčité pláže v kontrastu s horskou scenérií • výběr kapacit s termálními, 
minerálními bazény • lázeňské a wellness služby na vysoké úrovni 

• malebná městečka s bohatým denním a nočním životem 
• vzhedem k velkému zájmu doporučujeme včasnou rezervaci

� 
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delegát
FIRO-tour

ISCHIA

Sant‘ Angelo

Forio Ischia Porto

Ischia 
Ponte

ISCHIA

Rozšířenou nabídku hotelů v Toskánsku naleznete na našich webových stránkách www.� rotour.cz

Hlavním  městem je Ischia, která se skládá ze 
2 částí – Ischia Porto a Ischia Ponte.

Ischia Porto představuje dnes moderní a živou část 
s  velkými hotely a  luxusními obchody. V  hlavním 
 obchodním centru se nacházejí veřejné administra-
tivní budovy, banky a exkluzivní obchody. Je srdcem 
ostrova a důležitým přístavem. Nacházejí se zde sta-
ré městské lázně Antiche Terme Comunali.

Ischia Ponte byla rybářskou vesničkou, která si dodnes 
zachovala svůj původní charakter. Mezi Ischia Porto 
a  Ponte se rozkládá piniový háj, který byl vysázen na 
původním černém lávovém poli a vede až dolů k pláži. 
Na vysoké skále u hlavního města se nachází Aragonský 
hrad, který rozhodně stojí za návštěvu, a  žádný z  ná-
vštěvníků ostrova by jej neměl při svých procházkách vy-
nechat. Jedinečnou „atrakcí“ jsou Poseidonovy zahrady – 
rozsáhlý termální komplex umístěný uprostřed zahrad 

a  romantické krajiny u  břehu moře 
ve městě Forio.

Na jižním pobřeží ostrova se na-
chází rybářská vesnice Sant´Ange-
lo s  malým přístavem chráněným 
 mohutným skalním výběžkem a bí-
lými domy s terasovitými střechami. 
Sant´ Angelo prožívá v posledních le-
tech transformaci z rybářské vesnice 
na turistické letovisko s ubytovacími 

kapacitami, pyšní se svými domy v  pastelových bar-
vách, romantickým přístavem a za ním se táhnoucími 
skalami, útesy a bujnou zelení.

Městečko Forio leží ve středu západního pobřeží 
a díky svým velkým písečným plážím je jednou z nej-
vyhledávanějších oblastí ostrova, zároveň je největším 
městem na ostrově, důležitým přístavem i  známým 
vinařským centrem. Ve Foriu naleznete vyhlášené Po-
seidonovy zahrady a botanickou zahradu La Mortella.

TERMÁLNÍ PARKY
• Castiglione – Casamicciola
• Negombo – Lacco Ameno
• Poseidonovy zahrady – Forio
•  Tropical Park – Sant´Angelo
• Afroditiny/Apolonovy zahrady – Barano
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chází rybářská vesnice 
lo
 mohutným skalním výběžkem a bí-
lými domy s terasovitými střechami. 
Sant´ Angelo prožívá v posledních le-
tech transformaci z rybářské vesnice 

ODLETY
– z Prahy do Neapole na 7 nocí

MOŽNOST AUTOKAROVÉ DOPRAVY (pro autokarovou 
dopravu platí slevový systém katalogu Léto 2020 
autokarem a vlastní dopravou)

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Neapol–Praha 
vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 
a palivového příplatku • trajekt na o. Ischia a zpět • transfer 

z letiště do přístavu v Neapoli a zpět, transfer z přístavu na Ischii 
do hotelu a zpět • příslušný počet nocí ve vybraném hotelu 
• stravování dle výběru • služby českého delegáta • zákonné 
pojištění dle zákona 159/99 Sb. 

Ceny zájezdů nezahrnují: povinné příplatky splatné v místě 
v zahraniční měně uvedené v popisu jednotlivých ubytovacích 
kapacit v odstavci “Povinné příplatky”, zpravidla pobytová taxa. 

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění  

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

z letiště do přístavu v Neapoli a zpět, transfer z přístavu na Ischii z letiště do přístavu v Neapoli a zpět, transfer z přístavu na Ischii 
do hotelu a zpět • příslušný počet nocí ve vybraném hotelu 
z letiště do přístavu v Neapoli a zpět, transfer z přístavu na Ischii 

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

CENY VÝLETŮ dospělý

Půldenní výlet ostrovem cca 25 EUR
Celodenní výlet ostrovem cca 40 EUR
Ostrov Capri cca 70 EUR
Pompeje a Vesuv cca 50 EUR
Pobřeží Amalfi  cca 60 EUR
Lodní výlet s obědem cca 55 EUR
Vinný sklípek cca 40 EUR

Pozn: Nabídka výletů je orientační, podrobné informace u 
delegáta v místě. Výlety jsou realizovány v závislosti na počtu 
přihlášených osob a klimatických podmínkách. Ceny výletů 
jsou orientační, přesné informace u delegáta v místě.



Itálie – Ischia
Ischia je osmým největším ostrovem Itálie a zároveň 
největším ostrovem Neapolského zálivu. Leží 
v oblasti provincie Kampánie v Tyrhénském moři, 
na jihu sousedí s ostrovem Capri – vyhledávaným 
místem fakultativních výletů. 

Po celém ostrově, který je sopečného původu, vyvěrá více než stovka léčivých 
termálních a minerálních pramenů, proto je ideálním místem pro léčbu lupénky, 
bolestí páteře, revmatických a astmatických potíží. Ischia je oblíbená díky stálému 
mírnému podnebí, přátelské atmosféře a okouzlujícím přírodním krásám. Díky 
bujné vegetaci, která zde roste a kvete i v nevlídných ročních obdobích, je 
nazývána „Zeleným ostrovem“.

INFORMACE časový posun: 0 hod. • měna: euro • úřední jazyk: italština

FIRO NÁZOR krásné písčité pláže v kontrastu s horskou scenérií • výběr kapacit s termálními, 
minerálními bazény • lázeňské a wellness služby na vysoké úrovni 

• malebná městečka s bohatým denním a nočním životem 
• vzhedem k velkému zájmu doporučujeme včasnou rezervaci

� 
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delegát
FIRO-tour

ISCHIA

Sant‘ Angelo

Forio Ischia Porto

Ischia 
Ponte

ISCHIA

Rozšířenou nabídku hotelů v Toskánsku naleznete na našich webových stránkách www.� rotour.cz

Hlavním  městem je Ischia, která se skládá ze 
2 částí – Ischia Porto a Ischia Ponte.

Ischia Porto představuje dnes moderní a živou část 
s  velkými hotely a  luxusními obchody. V  hlavním 
 obchodním centru se nacházejí veřejné administra-
tivní budovy, banky a exkluzivní obchody. Je srdcem 
ostrova a důležitým přístavem. Nacházejí se zde sta-
ré městské lázně Antiche Terme Comunali.

Ischia Ponte byla rybářskou vesničkou, která si dodnes 
zachovala svůj původní charakter. Mezi Ischia Porto 
a  Ponte se rozkládá piniový háj, který byl vysázen na 
původním černém lávovém poli a vede až dolů k pláži. 
Na vysoké skále u hlavního města se nachází Aragonský 
hrad, který rozhodně stojí za návštěvu, a  žádný z  ná-
vštěvníků ostrova by jej neměl při svých procházkách vy-
nechat. Jedinečnou „atrakcí“ jsou Poseidonovy zahrady – 
rozsáhlý termální komplex umístěný uprostřed zahrad 

a  romantické krajiny u  břehu moře 
ve městě Forio.

Na jižním pobřeží ostrova se na-
chází rybářská vesnice Sant´Ange-
lo s  malým přístavem chráněným 
 mohutným skalním výběžkem a bí-
lými domy s terasovitými střechami. 
Sant´ Angelo prožívá v posledních le-
tech transformaci z rybářské vesnice 
na turistické letovisko s ubytovacími 

kapacitami, pyšní se svými domy v  pastelových bar-
vách, romantickým přístavem a za ním se táhnoucími 
skalami, útesy a bujnou zelení.

Městečko Forio leží ve středu západního pobřeží 
a díky svým velkým písečným plážím je jednou z nej-
vyhledávanějších oblastí ostrova, zároveň je největším 
městem na ostrově, důležitým přístavem i  známým 
vinařským centrem. Ve Foriu naleznete vyhlášené Po-
seidonovy zahrady a botanickou zahradu La Mortella.

TERMÁLNÍ PARKY
• Castiglione – Casamicciola
• Negombo – Lacco Ameno
• Poseidonovy zahrady – Forio
•  Tropical Park – Sant´Angelo
• Afroditiny/Apolonovy zahrady – Barano
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chází rybářská vesnice 
lo
 mohutným skalním výběžkem a bí-
lými domy s terasovitými střechami. 
Sant´ Angelo prožívá v posledních le-
tech transformaci z rybářské vesnice 

ODLETY
– z Prahy do Neapole na 7 nocí

MOŽNOST AUTOKAROVÉ DOPRAVY (pro autokarovou 
dopravu platí slevový systém katalogu Léto 2020 
autokarem a vlastní dopravou)

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Neapol–Praha 
vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 
a palivového příplatku • trajekt na o. Ischia a zpět • transfer 

z letiště do přístavu v Neapoli a zpět, transfer z přístavu na Ischii 
do hotelu a zpět • příslušný počet nocí ve vybraném hotelu 
• stravování dle výběru • služby českého delegáta • zákonné 
pojištění dle zákona 159/99 Sb. 

Ceny zájezdů nezahrnují: povinné příplatky splatné v místě 
v zahraniční měně uvedené v popisu jednotlivých ubytovacích 
kapacit v odstavci “Povinné příplatky”, zpravidla pobytová taxa. 

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění  

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

z letiště do přístavu v Neapoli a zpět, transfer z přístavu na Ischii z letiště do přístavu v Neapoli a zpět, transfer z přístavu na Ischii 
do hotelu a zpět • příslušný počet nocí ve vybraném hotelu 
z letiště do přístavu v Neapoli a zpět, transfer z přístavu na Ischii 

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

CENY VÝLETŮ dospělý

Půldenní výlet ostrovem cca 25 EUR
Celodenní výlet ostrovem cca 40 EUR
Ostrov Capri cca 70 EUR
Pompeje a Vesuv cca 50 EUR
Pobřeží Amalfi  cca 60 EUR
Lodní výlet s obědem cca 55 EUR
Vinný sklípek cca 40 EUR

Pozn: Nabídka výletů je orientační, podrobné informace u 
delegáta v místě. Výlety jsou realizovány v závislosti na počtu 
přihlášených osob a klimatických podmínkách. Ceny výletů 
jsou orientační, přesné informace u delegáta v místě.



ISCHIA / FORIO

Stravování: polopenze 

Snídaně: formou bufetu s nabídkou 
sladkých a slaných pokrmů 

Večeře: servírované - výběr ze 3 druhů 
1. a 2. chodu, saláty a dezerty formou 
bufetu. Hotel využívá pro přípravu po-
krmů suroviny z vlastní produkce. 

Poloha: cca 1 km od písčité pláže Ci-
tara a od Poseidonových zahrad (ho-
telový minibus v daných intervalech 
zdarma); hotelový komplex hlavní bu-
dovy a několika depandancí v rozsáh-
lém tropickém parku plném vzácných 
exotických rostlin a několika druhů 
kaktusů, od centra Foria cca 1,5 km. 

Vybavení: recepce, restaurace, piano 
bar, 4 termální bazény o různé teplotě 
vody (27 °C - 36 °C), Kneippův bazén, 
lehátka a slunečníky u bazénu zdar-
ma (rezervace za poplatek), wellness 
centrum, bahenní zábaly, solárium, 
zahrada, parkoviště, hotelový shuttle 
bus zdarma (v hotelem stanovených 
časech) na pláž Citara s Poseidonový-
mi zahradami. 

Internet: WiFi ve veřejných prosto-
rách zdarma 

Ubytování: pokoje se nacházejí  
v hlavní budově nad recepcí, v bunga-
lovech rozmístěných po celé zahradě 

nebo v depandancích umístěných 
mimo zahradu; standardní pokoje 
- nacházejí se zpravidla v přízemních 
bungalovech v zahradě (recepce cca 
300 m), koupelna a soc. zařízení, fén, 
TV, trezor, pouze některé s klimatizací 
(nutné vyžádat předem - za příplatek 
v místě), balkon nebo terasa; pokoje 
Economy - depandance - vybavené 
stejně jako pokoje standard, jsou však 
umístěny v rozsáhlém hotelovém kom-
plexu a mohou být od hotelu vzdáleny 
až 500 m; pokoje superior - umístě-
ny v hlavní hotelové budově, prostor-
nější, modernější vybavení, klimatizace 
v ceně. 

Služby za poplatek: klimatizace ve 
standardním pokoji (cca 5 EUR/den - 
dle sezony), dětská postýlka (10 EUR/
den), lednice (5 EUR/den).

Poznámka: u bazénu jsou zpravidla 
vyžadovány koupací čepice.

Povinné příplatky: pobytová taxa: 
cca 3 EUR/os./den (výše pobytové 
taxy je stanovena místní vyhláškou  
a může se v průběhu sezony měnit). 

www.firo.cz/IEF275

Velmi oblíbený hotelový komplex s ideální polohou v klidném místě. Nádherné výhledy 
na pohoří, krásná exotické zahrada plná vzrostlých kaktusů. Vyhlášená kuchyně.

Možnosti obsazení: X/XX / XXx / XXX

Park Hotel Terme Mediterraneo 
PRAHA
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ISCHIA / FORIO

Stravování: polopenze, plná penze 
za příplatek

Snídaně: formou bohatého bufetu 

Obědy: servírované  

Večeře: servírované - výběr z několi-
ka prvních a druhých chodů, bohatý 
bufet předkrmů a zeleniny, většina 
zeleniny pochází z vlastní hotelové 
produkce.  

Poloha: na západní straně ostrova  
v pěší dostupnosti malebného centra 
města Forio - cca 1 km, písečné pláže 
Cava del Isola jsou vzdáleny cca 150 m  
a cca 50 schodů a pláže Citara se slav-
nými termálními parky Poseidonovy 
zahrady cca 600 m

Vybavení: recepce, restaurace, pizze-
rie, bar, TV místnost, 3 bazény - se slad-
kou vodou, termální 30 °C a pro děti, 
bazény jsou vybaveny hydromasážemi 
a protiproudem, slunečníky a lehátka  
u bazénů zdarma, 2 tenisové kurty  
(z toho jeden multifunkční - hřiště na 
minifotbal, basketbal, volejbal), we-
llness & SPA centrum (za poplatek), 
posilovna, hotelový shuttle bus na 
pláž Citara a do centra Foria (zdarma 
- v hotelem určených intervalech), par-
koviště.  

Internet: WiFi - ve společných prosto-
rách zdarma

Ubytování: standardní pokoje 
dvoulůžkové pokoje s možností až  
2 přistýlek mají s koupelnou a soc. za-
řízením (vysoušeč vlasů), klimatizací, 
SAT/TV, trezorem, balkonen nebo te-
rasu. Výhled na moře za příplatek (na 
vyžádání). 

Služby za poplatek: osušky (2 EUR/
os./den) - pouze k bazénu, služby wel-
lness & SPA centra.

Pro děti: dětské hřiště

Poznámka: u bazénu jsou zpravidla 
vyžadovány koupací čepice 

Povinné příplatky: pobytová taxa: 
cca 3 EUR/os./den (výše pobytové 
taxy je stanovena místní vyhláškou  
a může se v průběhu sezóny měnit). 

www.firo.cz/JGY275

Vyhledávaný hotel s kvalitními službami se nachází pouhých 300 m od moře a svým 
hostům nabízí pestrou škálu wellness a lázeňských služeb a sportovních aktivit. U ho-
telu se nacházejí vlastní pozemky a vinice, takže v kuchyni hotel využívá vlastních ze-
mědělských produktů a vína. 

Možnosti obsazení: 
XX / XXx / XXX / XXxx / XXXx / XXXX

Hotel Il Gattopardo Family & Sport Hotel Terme Beauty Farm 
PRAHA

129 | Prodejní místa na str. 527, 530–531
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ISCHIA / FORIO

Stravování: polopenze 

Snídaně: formou bufetu 

Večeře: servírované - výběr ze 3 druhů 
menu, možnost vegetariánské stravy, 
rozšířený zeleninový bufet 

Poloha: ideální poloha v pěší do-
stupnosti písečných pláží (pláž Cava 
del Isola cca 7 minut, pláž Citara se 
slavnými Poseidonovými zahradami  
15 minut) a zároveň historického cent-
ra města Fioro (cca 15 minut). 

Vybavení: celkem 49 pokojů v ně-
kolika budovách rozmístěných v pěk-
né zahradě, recepce, restaurace, bar, 
vnitřní termální bazén 35 °C, venkovní 
termální bazén 30 °C, lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma, parkování. 

Internet: WiFi zdarma ve veřejných 
prostorách hotelu. 

Ubytování: dvoulůžkové moderně 
zařízené pokoje s možností přistýlky, 
sociální zařízení, satelitní TV, telefon, 
ústřední topení, klimatizace, balkon. 

Služby za poplatek: lázeňské proce-
dury ve smluvních zařízeních - transfer 
zdarma. 

Povinné příplatky: pobytová taxa: 
cca 2 EUR/os./den (výše pobytové taxy 
je určována místní vyhláškou a může 
se v průběhu sezony měnit). 

www.firo.cz/JPC275

Velmi oblíbený a vyhledávaný hotel v oáze zeleně, vyhlášený výbornou kuchyní. Na-
chází se jen několik minut chůze od pláže Cava dell´Isola, vyhlášených Poseidonových 
zahrad a zároveň nedaleko historického centra městečka Fioro. Doporučujeme včas-
nou rezervaci.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx

Hotel Park Victoria 

ISCHIA / FORIO

Stravování: polopenze, plná penze za 
příplatek

Snídaně: formou bufetu 

Obědy: servírované - výběr ze 3 druhů 
menu, salátový bufet 

Večeře: servírované – výběr ze 3 druhů 
menu, salátový bufet

Poloha: hotel se nachází cca 2,5 km 
od historického centra obce Forio, kte-
ré je dostupné autobusem nebo pěšky 
příjemnou procházkou nad mořem 
- cca 35 min. Přímo pod hotelem je 
pláž Citara se slavným termálním par-
kem Poseidonovy zahrady - cca 7 min.  
V těsné blízkosti hotelu naleznete ně-
kolik minimarketů a obchůdků se su-
venýry. 

Vybavení: recepce, restaurace, ně-
kolik barů, à la carte restaurace, SAT/
TV lounge, konferenční místnost,  
2 venkovní termální bazény (sluneční-
ky a lehátka zdarma), vnitřní termální 
bazén, dětský bazén s minerální vodou, 
lázeňské a kosmetické centrum s širo-
kou nabídkou procedur (za poplatek); 
parkoviště. 

Internet: WiFi - v recepci (zdarma).

Ubytování: komfortní pokoje zařízené 
ve středomořském stylu. Pokoj Classic 

- umístěný v hlavní budově nebo její 
těsné blízkosti, koupelna, fén, trezor, 
minibar, SAT/TV, klimatizace (v hlavní 
sezoně zdarma). Pokoj Comfort sea 
view - prostornější pokoj s moderněj-
ším zařízením a výhledem na moře. 

Služby za poplatek: lázeňské  
a kosmetické procedury, na vyžádání 
předem - za poplatek v místě: dětská 
postýlka (15 EUR/den).

Pro děti: animace, zábavné večery pro 
děti, dětská postýlka 15 EUR/den. 

Poznámka: u bazénu zpravidla vyža-
dovány koupací čepice; plážový servis  
v ceně (1 slunečník a 2 lehátka či kře-
sílka/pokoj). 

Povinné příplatky: pobyt malých dětí 
do 2 let: za poplatek 15 EUR/den (i bez 
postýlky), pobytová taxa: cca 3 EUR/
os./den. (výše pobytové taxy je stano-
vena místní vyhláškou a může se v prů-
běhu sezony měnit), gala večeře 15. 8. 
tzv. Ferragosto - 50 EUR. 

www.firo.cz/IOZ275

Velmi oblíbený a vyhledávaný hotelový komplex s vysokou úrovní 
lázeňských a wellness služeb. Doporučujeme včasnou rezervaci.

Možnosti obsazení:  
XX / XXx / XXX / XXxx / XXXx / XXXX

Hotel Sorriso Resort 

PRAHA

PRAHA
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ISCHIA / ISCHIA

Stravování: all inclusive 

Snídaně: formou bufetu 

Obědy: servírované menu o 3 chodech, 
salátový bufet 

Večeře: servírované menu o 3 chodech, 
salátový bufet 

All inclusive: plná penze (snídaně for-
mou bufetu, obědy a večeře servívané  
s výběrem z menu), alkoholické a ne-
alkoholické nápoje k hlavním jídlům 
(voda, limonády místní výroby, točené 
pivo, víno), open bar 10:00-21:30 hod: 
nealkoholické nápoje místní výroby, 
ovocné šťávy, káva, cappuccino, pivo, 
víno (veškeré nápoje z automatů). 

Poloha: v hlavním městě ostrova Ischia 
Porto, 500 m od moře, 10 minut chůze 
od pláže, 500 m od centra města (hote-
lový shuttle bus zdarma v časech urče-
ných hotelem). 

Vybavení: recepce, lobby, výtah, re-
staurace, restaurace à la carte, úschovna 
kol, TV místnost, bar, bar u bazénu, in-
ternetový koutek, terasa, zahrada, kon-
gresový sál, parkoviště, vnitřní a venkov-
ní termální bazén (lehátka a slunečníky 
zdarma), wellness centrum - jacuzzi, 

Kneippovy lázně, masáže (za poplatek), 
stolní tenis, půjčovna kol, fitness, dětské 
hřiště, dětský bazén. 

Internet: Wifi zdarma 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s mož-
ností až 2 přistýlek (možno i formou 
palandy), klimatizace, SAT TV, rádio, 
minilednička, trezor, župan (za popla-
tek), fén, sociální zařízení s vanou nebo 
sprchou, některé pokoje mají balkon 
(výhled na moře za příplatek). 

Služby za poplatek: dětská postýlka 
15 EUR/noc, garáž, lázeňské procedu-
ry, plážový servis, pokoj s výhledem na 
moře. 

Pro děti: bazén, hřiště, dětská postýlka 
15 EUR/noc, miniklub, animační pro-
gram v italském jazyce. 

Poznámka: u bazénu jsou zpravidla vy-
žadovány koupací čepice. 

Povinné příplatky: pobytová taxa: 
cca 3 EUR/os./noc (výše pobytové taxy je 
stanovena místní vyhláškou a může se  
v průběhu sezony měnit. 

www.firo.cz/JZH275

Atraktivní hotel vyšší kategorie s oblíbeným programem all inclusive.

Možnosti obsazení:  
X/XX/XXx/XXxx/XXXx/XXXX

Hotel Terme President 

ISCHIA / SUCCHIVO - ST. ANGELO

Stravování: snídaně, polopenze za 
příplatek 

Snídaně: bohatý bufet 

Večeře: výběr ze 3 menu ve 2 cho-
dech, předkrmový a zeleninový bufet, 
dezert či ovoce 

Poloha: hotel leží na útesu přímo nad 
mořem, na klidném místě, hotelový 
komplex je tvořen termálním parkem 
Aphrodite Apollon, budovami Casa del 
Sole a Casa Apollon - dostupné pro-
cházkou pěšinou na útesu, příp. vozít-
kem (na zavolání, za poplatek); přístup 
do moře - po schůdcích přímo pod ho-
telem, písčitá pláž Maronti - pod částí 
Casa Apollon (z budovy hotelu Mira-
mare dostupná pěšky nebo vozítkem 
pěšinou na útesu cca 500 m).

Vybavení: recepce, vstupní hala, re-
staurace, bar, terasa s výhledem na 
ostrov Capri, termální park Afrodite 
Apollon (vstup zahrnut v ceně pobytu) 
s 8 termálními bazény o různé teplotě 
vody 26–40 °C, vířivka, přírodní sauna, 

lázně a wellness, slunečníky a lehátka 
v termálním parku zdarma, terasa Blu 
Relax na výběžku a molo nad mořem, 
lehátka a slunečníky u moře zdarma, 
tenisový kurt.

Internet: WiFi zdarma 

Ubytování: pokoje Miramare Superi-
or mají koupelnu/WC, fén, klimatizaci, 
minibar, SAT/TV, trezor, telefon, bal-
kon/terasu (terasa může být společná), 
výhled na moře. 

Služby za poplatek: lázeňské proce-
dury, beauty & wellness centrum.

Poznámka: Adults only hotel - uby-
tování možné od 14 let. Hotel se na-
chází v pěší zóně, transfer od zastávky 
autobusu je možný elektrovozíky za  
6,50 EUR za osobu se zavazadly a ces-
tu. 

Povinné příplatky: pobytová taxa: 
cca 4 EUR/den (výše pobytové taxy 
je určena místní vyhláškou a může se 
během sezony měnit). 

www.firo.cz/JMF275

Velmi hezký hotel přímo nad mořem v centru romantické rybářské vesnice Sant 
Angelo na jižním nejromantičtějším a nejluxusnějším výběžku ostrova Ischia.

Možnosti obsazení: XX / XXX

Hotel Miramare Sea Resort & Spa 

novinka v nabídce

all inclusive 

pouze pro dospělé

PRAHA

PRAHA

De Luxe dovolená 
pro náročné
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ITÁLIE › ISCHIA

bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma

wellnesstermální 
bazén

wellnessbezplatně 
WiFi

lehátka na 
pláži 

termální 
bazén



Itálie – Toskánsko
Toskánsko je synonymem krásy, harmonie a pohody. 
Je to kulturní srdce Itálie, malebný kraj s upravenými 
vinicemi, stříbrnými olivovými háji, alejemi rozložitých 
piniových podél nekonečných pláží průzračného 

tyrhénského moře. 

Poklady všeho druhu tento kraj přímo přetéká a vychutnávat si 
zdější pohodu u sklenky nejlepšího chianti je doslova splněným 
snem o ideální dovolené. Nechejte se unášet nejen krásou zdejších 
historických památek, ale také místními přírodními scenériemi. Kraj 
plný architektonických a gastronomických skvostů vám zcela jistě 
ukradne srdce.

INFORMACE časový posun: 0 hod. • měna: euro • úřední jazyk: italština

Rozšířenou nabídku hotelů v Toskánsku naleznete na našich webových stránkách www.� rotour.cz

FIRO NÁZOR čisté Tyrhénské moře, pláže lemované piniemi
• jedinečná vína – Vermentino, Morellino di Scansano a samozřejmě Chianti

• vybraná gastronomie • úchvatná města: Pisa, Florencie, Siena, Lucca, Cinque Terre
• etruské památky • toskánské ostrovy: Elba, Montecristo, Giglio, Giannutri • malebné okouzlující 

vnitrozemí s vinicemi a olivovými háji • lážně pod širým nebem – Terme di Saturnia

TOSKÁNSKO

FLORENCIE

Marina 
di Cecina

Marina 
di Pietrasanta

Calambrone
Tirrenia

LuccaViareggio

Livorno
Pissa

Sienna

OSTROV 
ELBA

� 
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pro
náročné

tyrhénského moře. 

Rozšířenou nabídku hotelů v Toskánsku naleznete na našich webových stránkách www.� rotour.cz

Marina di 
 Pietrasanta

Příjemné přímořské letovisko 
středověkého původu v  se-
verním Toskánksu, vzdálené 
cca 40 km od Pisy a 90 km do 
Flolernci, nabízí 5 km dlouhé 
široké písečné pláže s  jem-
ným pískem a s pozvolným 
vstupe do moře, borové lesy 
a hory v pozadí měst a, kdy 
vše tvroří harmonický celek 
přírodní krásy.

Calambrone 
a  Tirrenia

Pobřežní letoviska v centrální části Toskánska v těs-
né blízkosti Pisy, obklopené piniemi s  překrásnými 
písčitými plážemi, průzračně čistou vodou, s  mož-
ností četných procházek v okolí a písečných dunách 
a řadou vodních sportů. Oblíbené letovisko pro pří-
jemně strávenou dovolenou, možnosti večerní zába-
vy v místních klubech a diskotékách.

Viarregio
V hlavním městě pobřeží Versilia má turismus 

již svoji dlouhou tradici, čemuž nasvědčují z dvacá-
tých let pocházející budovy. Dlouhá písčitá pláž s po-
četnými plážovými kluby, piniové lesy, krásný pohled 
na  Apuánské Alpy, přístav, cyklostezka až do Maria 

di Pietrasanta. Mondénní, proslulé, rušné letovisko 
s  58  000 obyvatel na severozápadě regionu přímo 
u moře, dopravně výhodná poloha, 25 km od Lucca, 
35 km od Pisa.

Marina di Cecina
Jedno z nejznámějších a nejvyhledávanějších 

letovisek Toskánska má dlouhou, širokou pláž le-
movanou hustým pásem piniového lesa, který láká 
k  procházkám a  projížďkám na kole. Středisko na-
bízí svým návštěvníkům veške-
rou zábavu, obchody, bary 
a  restaurace.

Delegátský servis: 
asistence na telefonu 
24/7 v českém jazyce
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ODLETY
– z Prahy do Pisy na 7 nocí  

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Pisa–Praha vč. 
letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence a palivového 
příplatku • privátní transfer z letiště do hotelu a zpět • příslušný počet 

nocí ve vybraném hotelu • stravování dle výběru • asistenční služby 
česky mluvícího delegáta • zákonné pojištění dle zákona 159/99 Sb.

Ceny zájezdů nezahrnují: povinné příplatky splatné v místě 
v zahraniční měně uvedené v popisu jednotlivých ubytovacích kapacit 
v odstavci “Povinné příplatky”, zpravidla pobytová taxa

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 

Delegátský servis: delegátský servis formou asistence na telefonu 
24/7 v českém jazyce

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ 

(privátní transfery taxi nebo minivanem letiště–hotel–letiště, střediska Marina di Pietrasanta, Viarregio, 
Tirrenia, Calambrone cca 20–30 minut / Marina di Cecina cca 45 min.)

di Pietrasanta. Mondénní, proslulé, rušné letovisko 
s  58  000 obyvatel na severozápadě regionu přímo 
u moře, dopravně výhodná poloha, 25 km od Lucca, 
35 km od Pisa.

M
letovisek Toskánska má dlouhou, širokou pláž le-
movanou hustým pásem piniového lesa, který láká 
k  procházkám a  projížďkám na kole. Středisko na-
bízí svým návštěvníkům veške-
rou zábavu, obchody, bary 
a  restaurace.

Delegátský servis: 
asistence na telefonu 
24/7 v českém jazyce



Itálie – Toskánsko
Toskánsko je synonymem krásy, harmonie a pohody. 
Je to kulturní srdce Itálie, malebný kraj s upravenými 
vinicemi, stříbrnými olivovými háji, alejemi rozložitých 
piniových podél nekonečných pláží průzračného 

tyrhénského moře. 

Poklady všeho druhu tento kraj přímo přetéká a vychutnávat si 
zdější pohodu u sklenky nejlepšího chianti je doslova splněným 
snem o ideální dovolené. Nechejte se unášet nejen krásou zdejších 
historických památek, ale také místními přírodními scenériemi. Kraj 
plný architektonických a gastronomických skvostů vám zcela jistě 
ukradne srdce.

INFORMACE časový posun: 0 hod. • měna: euro • úřední jazyk: italština

Rozšířenou nabídku hotelů v Toskánsku naleznete na našich webových stránkách www.� rotour.cz

FIRO NÁZOR čisté Tyrhénské moře, pláže lemované piniemi
• jedinečná vína – Vermentino, Morellino di Scansano a samozřejmě Chianti

• vybraná gastronomie • úchvatná města: Pisa, Florencie, Siena, Lucca, Cinque Terre
• etruské památky • toskánské ostrovy: Elba, Montecristo, Giglio, Giannutri • malebné okouzlující 

vnitrozemí s vinicemi a olivovými háji • lážně pod širým nebem – Terme di Saturnia
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Rozšířenou nabídku hotelů v Toskánsku naleznete na našich webových stránkách www.� rotour.cz

Marina di 
 Pietrasanta

Příjemné přímořské letovisko 
středověkého původu v  se-
verním Toskánksu, vzdálené 
cca 40 km od Pisy a 90 km do 
Flolernci, nabízí 5 km dlouhé 
široké písečné pláže s  jem-
ným pískem a s pozvolným 
vstupe do moře, borové lesy 
a hory v pozadí měst a, kdy 
vše tvroří harmonický celek 
přírodní krásy.

Calambrone 
a  Tirrenia

Pobřežní letoviska v centrální části Toskánska v těs-
né blízkosti Pisy, obklopené piniemi s  překrásnými 
písčitými plážemi, průzračně čistou vodou, s  mož-
ností četných procházek v okolí a písečných dunách 
a řadou vodních sportů. Oblíbené letovisko pro pří-
jemně strávenou dovolenou, možnosti večerní zába-
vy v místních klubech a diskotékách.

Viarregio
V hlavním městě pobřeží Versilia má turismus 

již svoji dlouhou tradici, čemuž nasvědčují z dvacá-
tých let pocházející budovy. Dlouhá písčitá pláž s po-
četnými plážovými kluby, piniové lesy, krásný pohled 
na  Apuánské Alpy, přístav, cyklostezka až do Maria 

di Pietrasanta. Mondénní, proslulé, rušné letovisko 
s  58  000 obyvatel na severozápadě regionu přímo 
u moře, dopravně výhodná poloha, 25 km od Lucca, 
35 km od Pisa.

Marina di Cecina
Jedno z nejznámějších a nejvyhledávanějších 

letovisek Toskánska má dlouhou, širokou pláž le-
movanou hustým pásem piniového lesa, který láká 
k  procházkám a  projížďkám na kole. Středisko na-
bízí svým návštěvníkům veške-
rou zábavu, obchody, bary 
a  restaurace.

Delegátský servis: 
asistence na telefonu 
24/7 v českém jazyce

133

ODLETY
– z Prahy do Pisy na 7 nocí  

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Pisa–Praha vč. 
letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence a palivového 
příplatku • privátní transfer z letiště do hotelu a zpět • příslušný počet 

nocí ve vybraném hotelu • stravování dle výběru • asistenční služby 
česky mluvícího delegáta • zákonné pojištění dle zákona 159/99 Sb.

Ceny zájezdů nezahrnují: povinné příplatky splatné v místě 
v zahraniční měně uvedené v popisu jednotlivých ubytovacích kapacit 
v odstavci “Povinné příplatky”, zpravidla pobytová taxa

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 

Delegátský servis: delegátský servis formou asistence na telefonu 
24/7 v českém jazyce

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ 

(privátní transfery taxi nebo minivanem letiště–hotel–letiště, střediska Marina di Pietrasanta, Viarregio, 
Tirrenia, Calambrone cca 20–30 minut / Marina di Cecina cca 45 min.)

di Pietrasanta. Mondénní, proslulé, rušné letovisko 
s  58  000 obyvatel na severozápadě regionu přímo 
u moře, dopravně výhodná poloha, 25 km od Lucca, 
35 km od Pisa.

M
letovisek Toskánska má dlouhou, širokou pláž le-
movanou hustým pásem piniového lesa, který láká 
k  procházkám a  projížďkám na kole. Středisko na-
bízí svým návštěvníkům veške-
rou zábavu, obchody, bary 
a  restaurace.

Delegátský servis: 
asistence na telefonu 
24/7 v českém jazyce



TOSKÁNSKO / MARINA DI PIETRA-
SANTA           

Stravování: polopenze (červenec -  
srpen možno volit večeři nebo oběd) 

Snídaně: formou kontinentálního 
bufetu 

Obědy: servírované - 3 chody (výběr 
ze 3 druhů jídel), bufet předkrmů  
a zeleniny

Večeře: servírované - 3 chody (výběr 
ze 3 druhů jídel), bufet předkrmů  
a zeleniny 

Poloha: hotel umístěný v rozlehlé 
citrusové zahradě, 350 m od soukro-
mé pláže a několik minut od centra 
příjemného městečka Marina di Pie-
trasanta s mnoha bary, restauracemi  
a obchůdky. 

Vybavení: recepce, WiFi, restaurace, 
terasa s posezením, výtah, prádelna 
(za poplatek), parkoviště (omezený 
počet míst). Za poplatek možnost za-
půjčení jízdních kol. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: 43 dvoulůžkových pokojů  
s možností přistýlky je příjemně vyba-
veno, disponují sociálním zařízením, 
fénem, trezorem, SAT/TV, telefonem, 
klimatizací, balkonem. K dispozici 
též Double beach pokoje s plážovým 
servisem v ceně (od 01.05. do 29.09., 
1 slunečník + 2 křesílka na pokoj,  
1 plážová osuška na osobu). 

Služby za poplatek: prádelna, plážo-
vý servis 

Poznámka: na vyžádání strava pro 
celiaky 

Povinné příplatky: pobytová taxa: 
cca 1,50 EUR/osoba/den (výše poby-
tové taxy je stanovena místní vyhláškou  
a může se v průběhu sezóny měnit).  

www.firo.cz/JFI275

Příjemný rodinný hotel v rozhlehlé zahradě plné citrusů je ideálním výchozím bodem 
k poznávání toskánských metropolí - Pisa, Lucca, Florencie.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx

Hotel Andreaneri 

TOSKÁNSKO / MARINA DI PIETRA-
SANTA           

Stravování: polopenze

Snídaně: formou kontinentálního 
bufetu 

Večeře: formou servírovaného menu 
(výběr ze 2-3 menu, 3 chody), bufet 
zeleniny a předkrmů 

Poloha: v klidné části letoviska Mari-
na di Pietrasanta, obklopený piniovým 
hájem, cca 350 m od písčité pláže.  
V letovisku bary, hospůdky, obchody. 
Množství zajímavých výletů po okolí. 

Vybavení: recepce, WiFi zdarma, tre-
zor na recepci, bazén se sluneční tera-
sou (v provozu cca od poloviny května 
do konce září), udržovaná zahrada 
s posezením, bar, restaurace, výtah, 
menší posilovna, stolní tenis, tenisové 
hřiště (za poplatek cca 12 EUR/hodi-
na), animace pro děti v hlavní sezoně, 
jízdní kola k dispozici za poplatek, par-
koviště (ohrazené, s videokamerou). 

Internet: WiFi zdarma 

Ubytování: celkem 30 pokojů roz-
místěných v hlavní budově či depan-
danci. Dvoulůžkové pokoje Standard 

(v hlavní budově) s možností přistýlky 
jsou vybaveny sociálním zařízením, 
fénem, SAT/TV, telefonem. Pokoje 
Comfort (hlavní budova i depandan-
ce) mají navíc klimatizaci (za poplatek), 
trezor a balkon nebo zahrádka. K dis-
pozici též čtyřlůžkové pokoje (hlavní 
budova i depance), které jsou o něco 
prostornější, v těchto pokojích je kli-
matizace na vyžádání (za poplatek). 

Služby za poplatek: klimatizace, půj-
čovna kol, tenis. 

Poznámka: u bazénu jsou zpravidla 
vyžadovány koupací čepice (změna 
vyhrazena). 

Povinné příplatky: pobytová taxa: 
cca 1,5 EUR/os./den (výše pobytové 
taxy je stanovena místní vyhláškou  
a může se i v průběhu sezony měnit). 

www.firo.cz/JFJ275

Stylový hotel přebudovaný z původní vily z roku 1930 v klidné části letoviska 
Marina di Pietrasanta.

Možnosti obsazení: X - XXXX

Hotel Villa Tiziana 

PRAHA

PRAHA

134  Rezervujte na 210 000 210

ITÁLIE › TOSKÁNSKO

bezplatně 
WiFi

bezlepková 
strava

klimatizace 
zdarma

bezplatně 
WiFi

klimatizace 
za příplatek

oblíbený 
hotel



TOSKÁNSKO / TIRRENIA

Stravování: polopenze 

Snídaně: formou bufetu 

Večeře: servírované - výběr z menu  
o 3 chodech 

Poloha: v centru menšího letoviska 
Tirrenia, přímo u soukromé hotelové 
pláže 

Vybavení: recepce, bar, výtahy, 2 ba-
zény se sluneční terasou (v provozu od 
května do září v závislosti na počasí), 
zahrada, miniklub s dětským hřištěm, 
4 restaurace (v hlavní sezoně možnost 
bufetových obědů u bazénu za popla-
tek), fitness, stolní tenis, půjčovna kol 
(do vyčerpání), 5 kongresových sálů, 
prádelna (za poplatek), garáž (za po-
platek, 15 EUR/den), plážový servis na 
privátní hotelové pláži. 

Internet: WiFi zdarma 

Ubytování: moderně zařízené dvou-
lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek 
jsou vybaveny sociálním zařízením, fé-
nem, WiFi, klimatizací, trezorem, mi-
nibarem, telefonem, SAT/TV, některé 
pokoje mají balkon. 

Služby za poplatek: garáž 16 EUR/

den, dětská postýlka 15 EUR/den, prá-
delna 

Pro děti: miniklub s dětským hřištěm 

Poznámka: plážový servis v ceně, 
u bazénu jsou zpravidla vyžadovány 
koupací čepice. 

Povinné příplatky: pobytová taxa: 
cca 2 EUR/den (výše pobytové taxy 
je určena místní vyhláškou a může se  
v průběhu sezony měnit). 

www.firo.cz/JZC275

Moderní a velmi příjemný hotel se nachází přímo v centru menšího letoviska Tirrenia, 
pár kroků od privátní pláže a jen několik minut jízdy od Pisy. Ideální výchozí bod k po-
znávání toskánských věhlasných památek.

Možnosti obsazení: 
X-XX-XXx-XXX-XXXx-XXxx

Grand Hotel Continental 

TOSKÁNSKO / CECINA

Stravování: bez stravování, polopenze 
za příplatek. 

Snídaně: formou bufetu 

Večeře: výběr z menu, salátový bufet, 
voda v ceně 

Poloha: na klidném místě cca 800 m 
od písčité pláže (v hlavní sezoně shuttle 
bus zdarma), v blízkosti cyklostezka, 
potápěčské centrum, centrum letoviska 
Marina di Cecina cca 1,5 km. 

Vybavení: recepce, restaurace/pizzeria, 
bar, minimarket, bazén pro dospělé, 
bazén pro děti (v provozu v závislosti na 
počasí, povinné koupací čepice), snack 
bar u bazénu, 2 tenisové kurty, 2 fotba-
lová hřiště (za poplatek), půjčovna jízd-
ních kol (za poplatek), lukostřelba, stolní 
tenis, fitness centrum, dětské hřiště, ani-
mační programy, miniklub a junior klub 
v hlavní sezóně, parkoviště, wellness 
centrum (jacuzzi, aromaterapie, sauna, 
hydroterapie - vše za poplatek) prádelna 
(za poplatek), výtah v residenční části. 

Internet: WiFi zdarma (v apartmánech, 
u recepce, u bazénu, u baru a v restau-
raci). 

Ubytování: je rozdělené do 2 částí - 
rezidenční část s apartmány v přízemí 
nebo prvním patře a vilková část. Mono 
4 - rezidenční část - cca 25m2, obývací 

pokoj s kuchyňským koutem, dvoulůž-
ková rozkládací pohovka, manželská 
postel, sociální zařízení. Bilo 6 - rezi-
denční část - cca 50 m2, obývací pokoj 
s kuchyňským koutem, dvoulůžkovou 
rozkládací pohovkou nebo dvěma roz-
kládacími jednolůžky, ložnice s manžel-
skou postelí a rozkládacím dvoulůžkem, 
sociální zařízení. Bilo 5 - vilková část - 
cca 32 m2, obývací pokoj s kuchyňkým 
koutem, rozkládací pohovkou, ložnice  
s manželskou postelí a jednolůžkem, so-
ciální zařízení. Všechny apartmány jsou 
vybaveny telefonem, trezorem, SAT/
TV, klimatizací, fénem, balkonem nebo 
předzahrádkou/terasou. 

Služby za poplatek: late check out do 
17:30 - 23 EUR/apt. (na vyžádání, plat-
ba na recepci), domácí mazlíček (kočka  
10 EUR/den, pes 16 EUR/den). 

Pro děti: dětské hřiště, animační pro-
gram, miniklub a juniorklub v hlavní se-
zóně, dětská postýlka 5 EUR/den. 

Poznámka: vratná kauce - 200 EUR.  

Povinné příplatky: pobytová taxa: 
cca 1 EUR/osoba/den (výši pobytové 
taxy stanoví místní vyhláška a může se 
v průběhu sezony měnit.) 

www.firo.cz/JBS275

Villaggio La Cecinella se rozprostírá na klidném místě na ploše 45.000 m2. Resort nabízí svým 
návstěvníkům rozmanité služby, v jeho blízkosti je oblíbená cyklostezka. Villaggio je dobrým vý-
chozím bodem pro poznávání toskánským měst, památek, vinných sklepů a termálních lázní (Pisa, 
Florencie, Lucca, Montecatini, Saturinia).

Možnosti obsazení: mono 4: X-XXXX
bilo 6: X-XXXXX
bilo 5: X-XXXXX

Villaggio La Cecinella 

přímo u písčité pláže

PRAHA

novinka v nabídce

PRAHA
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Malta
Oblast Středozemního moře byla vždy místem 
bohatých dějinných událostí a pro své skvělé 
klimatické podmínky a čistotu moře také 
vyhledávanou pobytovou destinací.

Kouzlo unikátní destinace, historické bohatství, příslovečná pohostinnost místních 
obyvatel, slavnosti s jedinečnými ohňostroji, regatami, historickými představeními, 
výstavami a koncerty, kulinářské zážitky z místní výborné kuchyně, široké možnosti prožití 
aktivní dovolené, zábavy, nákupů i lenošení na pláži – to vše je Malta.

Stěží byste našli jiný kousek země, 
kde je na malém prostoru shromáž-
děno tolik historicky cenných staveb 
a památek ze všech epoch mnohati-
síciletých dějin lidstva. Celý ostrov je 
jedno velké muzeum, každý kousek 
země dýchá dějinami. Nejstarší me-
galitické chrámy zde začaly vyrůstat 
před 6 000 lety, což znamená, že jsou 
starší než egyptské pyramidy. Největ-
ší vliv na dnešní tvář Malty měli rytíři 
Řádu sv. Jana – Johanité, řádu, který 
podle Malty získal i své nejznámější po-

jmenování – maltézští rytíři.

Malta není typickou plážovou destinací. 
Malá rozloha ostrova nabízí návštěvní-
kům výhody, nic není daleko, každé místo 
zvládnete navštívit během dne a vrátit se 
do hotelu.

Doporučujeme návštěvu hlavního města Valletta, 
mistrovského díla barokního umění a  architektu-
ry, zachovalého města Johanitů, vybudovaného na 
výběžku do moře, vyčnívajícím do největšího a nej-
hlubšího přírodního přístavu na světě.

Středověká Mdina, bývalé hlavní město Malty a tzv. 
„Tiché město“, nasáklé arabskou atmosférou, je plné 
úzkých a klikatých uliček vedoucích k  impozantním 
baštám. Nezapomeňte se zde zastavit v kavárně Fon-
tanella, proslulé vynikajícími dorty a  mnoha druhy 
kávy. Z  její vrchní terasy se vám nabídne výhled na 
celou severní část ostrova. 

Navštivte vedlejší ostrov Gozo, členitější, zelenější 
a  klidnější, nebo malý ostrov Comino s  Modrou la-
gunou, který je rájem pro potápěče, surfaře i turisty.

V  romantické rybářské vesničce Marsaxlokk se každou 
neděli koná tradiční trh. V tomto malebném přístavu 

INFORMACE rozloha: 316 km2 • počet obyvatel: 400 000 • časový posun: 0 hod.
• měna: euro • úřední jazyk: maltština, angličtina • doba letu: cca 2 hod. 30 min.

FIRO NÁZOR historické bohatství unikátní destinace • kvalitní hotelové a lázeňské služby • čisté vody Středozemního moře 
• aktivní dovolená – vodní sporty, potápění, plachtění, turistika, cyklistika, golf • ráj pro kačery – fanoušky Geocachingu 

• přátelští místní obyvatelé • jazykové kurzy angličtiny • možnost kombinování pobytů na Maltě a Gozu

� 
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ší vliv na dnešní tvář Malty měli rytíři 
Řádu sv. Jana – Johanité, řádu, který 
podle Malty získal i své nejznámější po-

jmenování – maltézští rytíři.

Malta není typickou plážovou destinací. 
Malá rozloha ostrova nabízí návštěvní-
kům výhody, nic není daleko, každé místo 
zvládnete navštívit během dne a vrátit se 
do hotelu.

je spousta barevných loděk zvaných luzzu, pro Maltu 
tak typických.

Malťané jsou národem námořníků, ryby nesmějí 
na jejich stolech chybět, a proto určitě zavítejte do 
některé z  místních restaurací. Místní specialitou 
je kromě mořských plodů maltský talíř, národním 
jídlem pak králík, který se zde připravuje na mnoho 
způsobů.

Ostrovy Maltu i  Gozo lze poznávat společně s  prů-
vodcem fakultativních výletů anebo samostatně, 
kupříkladu zapůjčením auta na určitý počet dní. 
Na Maltě jsou dobré silnice, dopravní situace je 
přehledná, jen pozor, jezdí se vlevo. Cestovat může-
te i  místními autobusy. Na Maltě výborně funguje 
veřejná doprava  – autobusové linky propojují celý 
ostrov. A pokud se zdržíte nad sklenkou výborného 
maltského vína déle, zachrání vás jeden z  četných 
taxíků. Takže hoďte starosti za hlavu a  užívejte si 
zaslouženou dovolenou. Jak říkají Malťané: Merhba 
čili Vítejte!

Marfa/Cirkewwa/Ramla Bay
Nejsevernější oblast ostrova, nejblíže k  ostro-

vům Comino a  Gozo, kam se dostanete trajektem 
právě z  těchto míst. Dobrá dostupnost k  písčitým 
plážím v Mellieha Bay i v Golden Sands. Poblíž � lmo-
vá Vesnička Pepka námořníka. V  okolí menší vesničky 
a  hospodářské usedlosti s  polnostmi. Pláž Ramla Bay 
u stejnojmenného hotelu je vybavena základnou vod-
ních sportů.

Mellieha Bay
Záliv v severozápadní části ostrova s nejhezčí pís-

čitou pláží. Na kopci nad zálivem se nachází městečko 
Mellieha s propletenci uliček, malými obchůdky a útul-
nými restauracemi, což ocení především milovníci ve-
černích procházek. V zálivu je několik hotelů, skalnatá 
i  písčitá pláž, půjčovna sportovních potřeb pro vodní 
sporty.

St. Paul´s Bay/Bugibba/Qawra
Oblíbená letoviska s bohatým nočním životem jsou 

protkána řadou malých uliček, v nichž vždy naleznete 
dobrou restauraci, obchod se suvenýry či noční bar 
s  diskotékou. Skalnaté pláže omývá průzračné moře, 
pláže jsou veřejné, pobřežní promenáda je plná mož-
ností k  posezení s  výhledem na záliv. Nachází se zde 
známý plážový klub Cafe Del Mar s bazény, restaurací 
a  diskotékou. V  jeho těsné blízkosti můžete navštívit 
Národní maltské akvárium o rozloze 20 000 m2.

St. Julian´s
Letovisko na východním pobřeží Malty, na severu 

připojené ke Sliemě, je známé svým nočním životem 
a zábavou. Vybízí také k procházkám po pobřežní pro-
menádě. Většina nočních klubů a restaurací se soustře-
dí v  části Paceville. Městu dominuje největší budova 
na Maltě, věž Portomaso s  98 metry. Sliemu a  St. Ju-
lian´s odděluje pláž St. Julian´s Bay s krásnou zátokou 
Spinola.

Sliema
Bohatá rezidenční oblast se spoustou hotelů, re-

staurací, barů a obchodů. Valletta, hlavní město ostro-
va, je vzdálena jen několik minut jízdy a lze ji navštívit 
i pro večerní procházku. Pobřežní promenáda žije dlou-
ho do noci, možné koupání 
i pronájem loděk. Na jihu 
přechází Sliema plynu-
le v Gziru, další město, 
k němuž patří ostrov 
 Manoel s  jachtař-
skou  loděnicí.
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ODLETY
– z Prahy na Maltu na 7 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Malta–
Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků a případného 
palivového příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět 
• příslušný počet nocí ve vybraném hotelu • stravování dle 
výběru • služby delegáta CK FIRO-tour • zákonné pojištění dle 
zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění   

Poznámka: S účinností od roku 2016 je na Maltě vybírána 
ekologická taxa ve výši 0,5 EUR/osoba od 18 let/noc, max. 5 EUR/
osoba od 18 let/pobyt, která je splatná na místě v hotelové recepci.

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

Hlavní město Valletta, sklárny a Mosta
Celodenní výlet do Valletty, kde navštívíte kated-

rálu sv. Jana a její unikátní barokní interiér. Následuje 
prohlídka Velmistrovského paláce, kde se nachází stát-
ní síň a  sbírka vzácných gobelínů. Krátkou přestávku 
ve Vallettě završí jedinečný výhled z Barraca zahrad na 
hlavní přístav Malty. Poté se pokračuje návštěvou malt-
ských skláren až do města Mosta, kde se nachází farní 
kostel s obří kopulí.

Malta pod hvězdami
Večerní výlet do historického „Trojměstí“: Cospi-

cua, Senglea a Vittoriosa a procházka čarovnou  noční 
Mdinou, středověkým hlavním městem, které leží 
uprostřed Malty na skalním výběžku a nabízí velkolepý 
výhled na celý ostrov.

Mdina
Půldenní nebo celodenní výlet do centra ostro-

va, kde se nachází bývalé hlavní město Malty – Mdina . 
Prohlídka středověkého města s  pevností. Při půlden-
ním výletě útesy Dingli a zastávka u botanické zahrady 
v San Antonu. Při celodenním výletě zastávka u Řecké 
brány a katakomb, útesů Dingli, návštěva botanické za-
hrady v San Antonu a prohlídka chrámu v Mosta. Mož-
nost nákupu suvenýrů v řemeslném centru Ta´Qali.

Celodenní výlet na Gozo s obědem
Návštěva hlavního města ostrova Gozo, dále zastáv-

ka u nejvýznamnějšího poutního místa maltských ostro-
vů – baziliky Ta´ Pinu, a u skalní brány známé jako „Azu-
rové oko“, kde je za poplatek možnost plavby lodičkou 
přímo k této přírodní zajímavosti. V ceně zájezdu je za-
hrnuta ochutnávka typických produktů, oběd ve vesnici 
Xlendi a vstupné do megalitického chrámového komple-
xu Ggantija, který patří k nejstarším stavbám na světě.

Comino a Modrá laguna
Nabízíme také různé lodní výlety kolem ostrova. 

Jedním z  nich je koupání v  Modré laguně na ostrově 
Comino.

Sicílie
Sicílie je velice zajímavý výlet, pluje se katamará-

nem do přístavu Pozzalo, ze kterého pokračujete auto-
busem do města Taormina, a následuje návštěva sopky 
Etna.

Sportovní vyžití a kultura
Téměř v každém zálivu je potápěčská základna, kde 

si můžete objednat potápění včetně kurzů. Malta na-
bízí ideální možnosti pro vodní sporty, trekking nebo 
výlety na horských kolech, i pro kongresy či teambuil-
dingové aktivity. Maltský golfový klub má 9 i 18jamkové 
hřiště.
Informace pro fanoušky celosvětové hry využívající GPS 
navigace pro hledání ukrytých pokladů –  GEOCACHING: 
své vášně se nemusíte vzdávat ani o  své dovolené na 
maltských ostrovech. 
Malta je centrem umění a zábavy, velmi často se tu po-
řádají různé koncerty jak vážné hudby, tak i koncerty po-
pulárních zpěváků světové scény. Během letní sezóny zde 
prakticky každý týden probíhá nějaký kulturní festival.

Comino a Modrá laguna

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč



Malta
Oblast Středozemního moře byla vždy místem 
bohatých dějinných událostí a pro své skvělé 
klimatické podmínky a čistotu moře také 
vyhledávanou pobytovou destinací.

Kouzlo unikátní destinace, historické bohatství, příslovečná pohostinnost místních 
obyvatel, slavnosti s jedinečnými ohňostroji, regatami, historickými představeními, 
výstavami a koncerty, kulinářské zážitky z místní výborné kuchyně, široké možnosti prožití 
aktivní dovolené, zábavy, nákupů i lenošení na pláži – to vše je Malta.

Stěží byste našli jiný kousek země, 
kde je na malém prostoru shromáž-
děno tolik historicky cenných staveb 
a památek ze všech epoch mnohati-
síciletých dějin lidstva. Celý ostrov je 
jedno velké muzeum, každý kousek 
země dýchá dějinami. Nejstarší me-
galitické chrámy zde začaly vyrůstat 
před 6 000 lety, což znamená, že jsou 
starší než egyptské pyramidy. Největ-
ší vliv na dnešní tvář Malty měli rytíři 
Řádu sv. Jana – Johanité, řádu, který 
podle Malty získal i své nejznámější po-

jmenování – maltézští rytíři.

Malta není typickou plážovou destinací. 
Malá rozloha ostrova nabízí návštěvní-
kům výhody, nic není daleko, každé místo 
zvládnete navštívit během dne a vrátit se 
do hotelu.

Doporučujeme návštěvu hlavního města Valletta, 
mistrovského díla barokního umění a  architektu-
ry, zachovalého města Johanitů, vybudovaného na 
výběžku do moře, vyčnívajícím do největšího a nej-
hlubšího přírodního přístavu na světě.

Středověká Mdina, bývalé hlavní město Malty a tzv. 
„Tiché město“, nasáklé arabskou atmosférou, je plné 
úzkých a klikatých uliček vedoucích k  impozantním 
baštám. Nezapomeňte se zde zastavit v kavárně Fon-
tanella, proslulé vynikajícími dorty a  mnoha druhy 
kávy. Z  její vrchní terasy se vám nabídne výhled na 
celou severní část ostrova. 

Navštivte vedlejší ostrov Gozo, členitější, zelenější 
a  klidnější, nebo malý ostrov Comino s  Modrou la-
gunou, který je rájem pro potápěče, surfaře i turisty.

V  romantické rybářské vesničce Marsaxlokk se každou 
neděli koná tradiční trh. V tomto malebném přístavu 

INFORMACE rozloha: 316 km2 • počet obyvatel: 400 000 • časový posun: 0 hod.
• měna: euro • úřední jazyk: maltština, angličtina • doba letu: cca 2 hod. 30 min.

FIRO NÁZOR historické bohatství unikátní destinace • kvalitní hotelové a lázeňské služby • čisté vody Středozemního moře 
• aktivní dovolená – vodní sporty, potápění, plachtění, turistika, cyklistika, golf • ráj pro kačery – fanoušky Geocachingu 

• přátelští místní obyvatelé • jazykové kurzy angličtiny • možnost kombinování pobytů na Maltě a Gozu
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ší vliv na dnešní tvář Malty měli rytíři 
Řádu sv. Jana – Johanité, řádu, který 
podle Malty získal i své nejznámější po-

jmenování – maltézští rytíři.

Malta není typickou plážovou destinací. 
Malá rozloha ostrova nabízí návštěvní-
kům výhody, nic není daleko, každé místo 
zvládnete navštívit během dne a vrátit se 
do hotelu.

je spousta barevných loděk zvaných luzzu, pro Maltu 
tak typických.

Malťané jsou národem námořníků, ryby nesmějí 
na jejich stolech chybět, a proto určitě zavítejte do 
některé z  místních restaurací. Místní specialitou 
je kromě mořských plodů maltský talíř, národním 
jídlem pak králík, který se zde připravuje na mnoho 
způsobů.

Ostrovy Maltu i  Gozo lze poznávat společně s  prů-
vodcem fakultativních výletů anebo samostatně, 
kupříkladu zapůjčením auta na určitý počet dní. 
Na Maltě jsou dobré silnice, dopravní situace je 
přehledná, jen pozor, jezdí se vlevo. Cestovat může-
te i  místními autobusy. Na Maltě výborně funguje 
veřejná doprava  – autobusové linky propojují celý 
ostrov. A pokud se zdržíte nad sklenkou výborného 
maltského vína déle, zachrání vás jeden z  četných 
taxíků. Takže hoďte starosti za hlavu a  užívejte si 
zaslouženou dovolenou. Jak říkají Malťané: Merhba 
čili Vítejte!

Marfa/Cirkewwa/Ramla Bay
Nejsevernější oblast ostrova, nejblíže k  ostro-

vům Comino a  Gozo, kam se dostanete trajektem 
právě z  těchto míst. Dobrá dostupnost k  písčitým 
plážím v Mellieha Bay i v Golden Sands. Poblíž � lmo-
vá Vesnička Pepka námořníka. V  okolí menší vesničky 
a  hospodářské usedlosti s  polnostmi. Pláž Ramla Bay 
u stejnojmenného hotelu je vybavena základnou vod-
ních sportů.

Mellieha Bay
Záliv v severozápadní části ostrova s nejhezčí pís-

čitou pláží. Na kopci nad zálivem se nachází městečko 
Mellieha s propletenci uliček, malými obchůdky a útul-
nými restauracemi, což ocení především milovníci ve-
černích procházek. V zálivu je několik hotelů, skalnatá 
i  písčitá pláž, půjčovna sportovních potřeb pro vodní 
sporty.

St. Paul´s Bay/Bugibba/Qawra
Oblíbená letoviska s bohatým nočním životem jsou 

protkána řadou malých uliček, v nichž vždy naleznete 
dobrou restauraci, obchod se suvenýry či noční bar 
s  diskotékou. Skalnaté pláže omývá průzračné moře, 
pláže jsou veřejné, pobřežní promenáda je plná mož-
ností k  posezení s  výhledem na záliv. Nachází se zde 
známý plážový klub Cafe Del Mar s bazény, restaurací 
a  diskotékou. V  jeho těsné blízkosti můžete navštívit 
Národní maltské akvárium o rozloze 20 000 m2.

St. Julian´s
Letovisko na východním pobřeží Malty, na severu 

připojené ke Sliemě, je známé svým nočním životem 
a zábavou. Vybízí také k procházkám po pobřežní pro-
menádě. Většina nočních klubů a restaurací se soustře-
dí v  části Paceville. Městu dominuje největší budova 
na Maltě, věž Portomaso s  98 metry. Sliemu a  St. Ju-
lian´s odděluje pláž St. Julian´s Bay s krásnou zátokou 
Spinola.

Sliema
Bohatá rezidenční oblast se spoustou hotelů, re-

staurací, barů a obchodů. Valletta, hlavní město ostro-
va, je vzdálena jen několik minut jízdy a lze ji navštívit 
i pro večerní procházku. Pobřežní promenáda žije dlou-
ho do noci, možné koupání 
i pronájem loděk. Na jihu 
přechází Sliema plynu-
le v Gziru, další město, 
k němuž patří ostrov 
 Manoel s  jachtař-
skou  loděnicí.

VÝLETY
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ODLETY
– z Prahy na Maltu na 7 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Malta–
Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků a případného 
palivového příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět 
• příslušný počet nocí ve vybraném hotelu • stravování dle 
výběru • služby delegáta CK FIRO-tour • zákonné pojištění dle 
zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění   

Poznámka: S účinností od roku 2016 je na Maltě vybírána 
ekologická taxa ve výši 0,5 EUR/osoba od 18 let/noc, max. 5 EUR/
osoba od 18 let/pobyt, která je splatná na místě v hotelové recepci.

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

Hlavní město Valletta, sklárny a Mosta
Celodenní výlet do Valletty, kde navštívíte kated-

rálu sv. Jana a její unikátní barokní interiér. Následuje 
prohlídka Velmistrovského paláce, kde se nachází stát-
ní síň a  sbírka vzácných gobelínů. Krátkou přestávku 
ve Vallettě završí jedinečný výhled z Barraca zahrad na 
hlavní přístav Malty. Poté se pokračuje návštěvou malt-
ských skláren až do města Mosta, kde se nachází farní 
kostel s obří kopulí.

Malta pod hvězdami
Večerní výlet do historického „Trojměstí“: Cospi-

cua, Senglea a Vittoriosa a procházka čarovnou  noční 
Mdinou, středověkým hlavním městem, které leží 
uprostřed Malty na skalním výběžku a nabízí velkolepý 
výhled na celý ostrov.

Mdina
Půldenní nebo celodenní výlet do centra ostro-

va, kde se nachází bývalé hlavní město Malty – Mdina . 
Prohlídka středověkého města s  pevností. Při půlden-
ním výletě útesy Dingli a zastávka u botanické zahrady 
v San Antonu. Při celodenním výletě zastávka u Řecké 
brány a katakomb, útesů Dingli, návštěva botanické za-
hrady v San Antonu a prohlídka chrámu v Mosta. Mož-
nost nákupu suvenýrů v řemeslném centru Ta´Qali.

Celodenní výlet na Gozo s obědem
Návštěva hlavního města ostrova Gozo, dále zastáv-

ka u nejvýznamnějšího poutního místa maltských ostro-
vů – baziliky Ta´ Pinu, a u skalní brány známé jako „Azu-
rové oko“, kde je za poplatek možnost plavby lodičkou 
přímo k této přírodní zajímavosti. V ceně zájezdu je za-
hrnuta ochutnávka typických produktů, oběd ve vesnici 
Xlendi a vstupné do megalitického chrámového komple-
xu Ggantija, který patří k nejstarším stavbám na světě.

Comino a Modrá laguna
Nabízíme také různé lodní výlety kolem ostrova. 

Jedním z  nich je koupání v  Modré laguně na ostrově 
Comino.

Sicílie
Sicílie je velice zajímavý výlet, pluje se katamará-

nem do přístavu Pozzalo, ze kterého pokračujete auto-
busem do města Taormina, a následuje návštěva sopky 
Etna.

Sportovní vyžití a kultura
Téměř v každém zálivu je potápěčská základna, kde 

si můžete objednat potápění včetně kurzů. Malta na-
bízí ideální možnosti pro vodní sporty, trekking nebo 
výlety na horských kolech, i pro kongresy či teambuil-
dingové aktivity. Maltský golfový klub má 9 i 18jamkové 
hřiště.
Informace pro fanoušky celosvětové hry využívající GPS 
navigace pro hledání ukrytých pokladů –  GEOCACHING: 
své vášně se nemusíte vzdávat ani o  své dovolené na 
maltských ostrovech. 
Malta je centrem umění a zábavy, velmi často se tu po-
řádají různé koncerty jak vážné hudby, tak i koncerty po-
pulárních zpěváků světové scény. Během letní sezóny zde 
prakticky každý týden probíhá nějaký kulturní festival.

Comino a Modrá laguna

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč



MARFA 

Stravování: snídaně, polopenze a all in-
clusive za příplatek

All inclusive: plná penze formou bufetu, 
sendviče a zákusky v čase 11.00-22.00 
hod., občerstvení 11.00-12.30 hod.  
a 14.30-18.30 hod., vybrané nealkoho-
lické a alkoholické nápoje, místní pivo, 
čaj, káva, voda 10.00-23.00 hod., plný 
minibar při příjezdu (místní víno, pivo, 
nealkoholický nápoj, voda), šlapadla  
a kánoe (květen - říjen), 1 výlet na ost-
rov Comino (dle počasí, květen – říjen), 
10% sleva na lázeňské procedury, využití 
sauny, parní lázně (pouze pro dospělé), 
doprava do vesnice Mellieha. 

Poloha: na výběžku přímo u moře,  
u menší soukromé písčité pláže, v severní 
části ostrova. Hotel má úžasný výhled na 
moře a ostrovy Gozo a Comino (trajekt 
na ostrov Gozo vyplouvá z přístavu cca  
1 km od hotelu). Cca 500 m od hotelu je 
autobusová zastávka. Letiště je vzdáleno 
25 km, hlavní město Valletta 17 km, ob-
chody a banka cca 4 km.

Vybavení: 3podlažní budova hotelu 
nabízí vstupní halu s recepcí, hlavní bu-
fetovou restauraci s venkovní terasou, 
bar, bar u bazénu (duben-říjen) a bar na 

pláži (červenec–srpen), restauraci à la car-
te (červen–září), konferenční místnosti, 
saunu a parní lázeň, fitness, 3 venkovní 
bazény (s mořskou vodou), lehátka a slu-
nečníky u bazénu a na pláži, vnitřní bazén 
(vyhřívaný listopad–březen, omezené vy-
užití dětmi), obchody, hernu, stolní tenis.

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: 2lůžkové pokoje s možností 
1–2 přistýlek mají klimatizaci (centrální), 
koupelnu/WC, fén, telefon, rádio, TV, 
ledničku, balkon či terasu.

Služby za poplatek: kosmetické proce-
dury a masáže, centrum vodních sportů 
(květen-říjen), trezor na pokoji, minibus 
do Melliehy (1× denně).

Pro děti: dětský klub (červenec-srpen, 
4–12 let, 3 hodiny/4× týdně), venkovní 
dětský bazén, dětský koutek. Děti nemají 
přístup do sauny/parní lázně/fitness. Dět-
ská postýlka zdarma. 

Povinné příplatky: ekologická taxa ve 
výši 0,5 EUR/osoba od 18 let/noc, max. 
5 EUR/osoba od 18 let/pobyt, splatná na 
místě v hotelové recepci. 

www.firo.cz/MRB257

Hotel s hezkou zahradou přímo u krásné soukromé pláže doporučujeme především těm, kteří 
dávají přednost odpočinkové, klidné dovolené mimo živá a rušnější letoviska s bary a nočním 
životem. Ideální poloha pro návštěvu sousedních ostrovů Gozo a Comino. 

Možnosti obsazení:  
country view: XX / XXX / XXx
sea view, suite: XX / XXX / XXXX / XXx / XXxx
deluxe sea view: XX

Hotel Ramla Bay 

QAWRA 

Stravování: snídaně, polopenze (vč. 
nápojů během večeře: místní víno, pivo, 
nealko, voda, káva) a all inclusive za pří-
platek - vše formou bufetu. 

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, místní rozlévané alkoholické i ne-
alkoholické nápoje 10.00-23.00 hod., 
dětské menu, maltská večeře v restau-
raci It-Tokk, lehké občerstvení a zmrzlina 
12.00-23.00 hod. v baru Sun and Surf. 

Poloha: na skalnatém pobřeží, přístup 
do vody z hotelové terasy po schůdcích. 
Uměle vytvořená písečná pláž se skalna-
tým (žebřík) a úzkým písečným vstupem 
do moře cca 1 km od hotelu. Z hotelu se 
nabízí krásný výhled na zálivy Salina a St. 
Paul´s. Hlavní město Valletta asi 16 km, 
letiště 19 km, 10 min. chůze od Národ-
ního Aquaria, u místní promenády.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, smě-
nárna, lobby bar, bufetová restaurace 
Coral Cave, maltská restaurace It-Tokk 
(otevřena jen v určitém období květen - 
říjen), snack bar Sun & Surf - otevřen dle 
počasí červen - září, à la carte restaurace 

Tal-Kaptan (pizza, těstoviny aj.), obchod 
se suvenýry, velká konferenční místnost 
až pro 380 osob, velký panoramatický 
bazén, lehátka a slunečníky u bazénu, 
bazén se skluzavkami, SPA centrum 
(zdarma možnost využít saunu), aero-
bik, šipky, stolní tenis, vodní aerobik. 
Příležitostně se pořádají animační a zá-
bavní programy. 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s mož-
ností 1 přistýlky s výhledem do okolí  
a suity s oddělenou obývací částí mají 
koupelnu/WC, centrální klimatizaci, vy-
soušeč vlasů, SAT/TV, telefon, vybavení 
na přípravu kávy/čaje, trezor, balkon 
(kromě economy). Pokoje s částečným 
výhledem na moře či boční výhled jsou 
za příplatek.

Služby za poplatek: SPA, vodní sporty 
na pláži, surfing, potápění, WiFi připo-
jení, osušky aj. Posilovna cca 150 m od 
hotelu včetně vnitřního bazénu a kurtu 
na squash. 

Pro děti: brouzdaliště, bazén se sklu-
zavkami, dětský klub (4-9 let), dětské 
menu, hlídání dětí za poplatek.

Povinné příplatky: ekologická taxa ve 
výši 0,5 EUR/osoba od 18 let/noc, max. 
5 EUR/osoba od 18 let/pobyt, splatná na 
místě v hotelové recepci.

www.firo.cz/MSN257

Hotel nabízející dobré služby a hlavně možnost strávení dovolené v centru rušnějšího 
letoviska se spoustou restaurací, kaváren a obchůdků.  

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx

Hotel Seashells Resort at Suncrest  

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč 

PRAHA

all inclusive 

novinka v nabídce

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
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MALTA › MARFA

lehátka na 
pláži 

wellnessbezplatně 
WiFi

bazén  
s mořskou 
vodou

skluzavky / 
tobogány



CIRKEWWA 

Stravování: snídaně, polopenze  
a plná penze za příplatek

Poloha: velký hotelový komplex se 
rozkládá v severní části Malty, v oblasti 
zvané Cirkewwa. Hotel má vlastní pís-
čitou pláž a pozvolný vstup do moře. 
V klidném okolí je pouze několik hote-
lových komplexů, městečko Mellieha 
cca 5 minut jízdy, možnost procházky. 
Z pláže výhled na sesterské ostrovy 
Gozo a Comino. Hotel je vhodnou vol-
bou pro klienty, kteří by rádi navštívili 
ostrov Gozo, zejména díky své poloze 
v bezprostřední blízkosti přístavu. Ho-
tel má pravidelné autobusové spoje-
ní s městy Valletta, Sliema, Buggiba  
a Mellieha (zastávka autobusu  
50 m), nejbližší obchodní centra, banka  
a aquapark 20 km. Vzdálenost od le-
tiště 30 km.

Vybavení: recepce, trezor, lobby bar, 
výtah, restaurace Il-Merrill s místní  
i evropskou kuchyní, bistro Island Edge 
s nabídkou sendvičů, pizzy a rychlého 
občerstvení, konferenční místnost,  
3 venkovní bazény, sauna, vnitřní 
bazén (sezónně vyhřívaný) s dětskou 
částí, sluneční terasa s lehátky a slu-
nečníky zdarma, lehátka a slunečníky 
na soukromé pláži zdarma (sezonně). 
Plážové osušky oproti vratné záloze 
zdarma. Potápění, vodní sporty, fit-

ness, tenisový kurt, hřiště na košíko-
vou/fotbal/volejbal, minimarket, herna 
(stolní tenis, videohry, stolní hry).

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: 2lůžkové pokoje s mož-
ností 1-2 přistýlek, koupelna/WC, vy-
soušeč vlasů, SAT/TV, telefon, miniled-
nička, vybavení na přípravu čaje/kávy, 
klimatizace, žehlička a žehlicí prkno, 
balkon/terasa. Pokoje jsou standard-
ní s částečným výhledem na moře, 
superior s plným výhledem na moře, 
bayview s výhledem na přístav a junior 
suity. 

Služby za poplatek: tenis, vodní 
sporty, jacuzzi, potápění, aj.

Pro děti: dětská část bazénu, dětská 
postýlka zdarma, hřiště. 

Povinné příplatky: ekologická taxa 
ve výši 0,5 EUR/osoba od 18 let/noc, 
max. 5 EUR/osoba od 18 let/pobyt, 
splatná na místě v hotelové recepci.

www.firo.cz/MPR257

Hotel svou polohou vyhovuje zájemcům o procházky po okolí, stejně jako milovníkům 
lenošení v zázemí hotelu. Bezprostřední blízkost přístavu vybízí k výletu na ostrovy 
Gozo a Comino.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx / XXxx / XXXx / XXXX; junior suity: XX / XXx / XXX

Hotel Paradise Bay 
PRAHA
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MALTA › CIRKEWWA

lehátka na 
pláži 

bezplatně 
WiFi



MELLIEHA BAY 

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou 
bufetu, pozdní kontinentální snídaně 
10.00-12.00 hod., odpolední svačiny 
15.00–18.00 hod., možnost večeří  
v à la carte restauracích (rezervace na 
recepci), nápoje místní výroby 10.00–
23.00 hod. - voda, džusy, víno, pivo, 
koktejly, nealko, vybrané alkoholické 
nápoje. Káva, čaj jen při snídani.

Poloha: hotelový komplex se rozklá-
dá na severozápadě ostrova v zálivu 
Mellieha Bay. Na kopci nad zálivem 
cca 2 km od hotelu se nachází měs-
tečko Mellieha s barokním kostelem, 
uličkami s mnoha obchody a restau-
racemi. Autobusová zastávka je před 
hotelem, letiště 25 km, hlavní město 
Valletta 20 km, Sliema 15 km, záliv 
St.  Paul´s 8 km, trajekt na Gozo 4 km, 
Vesnička Pepka námořníka (atrakce 
zejména pro děti) 2 km. Nejoblíbenější 
a největší písčitá pláž ostrova je od ho-
telu asi 30 m (přes silnici).

Vybavení: 5patrová budova hotelu 
s 495 pokoji nabízí vstupní halu s re-
cepcí, směnárnu, 6 restaurací (hlavní 
Coral restaurace, dále asijská, Jungle, 
italská, brazilská a středomořská),  
3 bary, SPA centrum, vnitřní vyhřívaný 

Oblíbený hotel s kvalitními službami all inclusive u krásné písčité pláže patří mezi jeden 
z nejlepších hotelů na ostrově. Ideální pro rodiny s dětmi, pro odpočinkovou i aktivní 
dovolenou.  V dosahu je možnost vodních sportů, procházky krajinou, rybolov, potá-
pění a trajekt na ostrov Gozo. Doporučujeme včasnou rezervaci.

Hotel Seabank & Spa Resort 

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

2. dítě do 6 let
 za mimořádnou cenu

PRAHA

140  Rezervujte na 210 000 210

oblíbený 
hotel

wellnessbezplatně 
WiFi

vhodné pro 
handicapo-
vané klienty



Možnosti obsazení:  
XX / XXX / XXXX / XXx / XXxx
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bazén (pouze v zimě), saunu, parní 
lázeň, obchod, výtahy, velký venkov-
ní bazén o rozloze 1400 m2, lehátka  
a slunečníky u bazénu, osušky (10 EUR 
vratný deposit), terasu, fitness, stolní 
tenis, šipky, lukostřelbu, plážový volej-
bal, zábavní a animační programy. 

Internet: WiFi ve veřejných prosto-
rách. 

Ubytování: 2lůžkové pokoje s mož-
ností až 2 přistýlek mají koupelnu/WC, 
centrální klimatizaci/topení, stropní 
ventilátor, telefon, SAT/TV, fén, lednič-
ku, vybavení pro přípravu kávy/čaje, 
WiFi, evropské zásuvky, trezor, balkon 
či terasu. 

Služby za poplatek: 4 bowlingové 
dráhy, lékař na zavolání, slunečníky  
a lehátka na pláži, škola potápění  

a vodní sporty (komplex Tunny Net 
– 100 m přes silnici od hotelu), tenis 
(200 m od hotelu), prádelna, hlídání 
dětí, SPA centrum (masáže, salon krá-
sy, kadeřnictví).

Pro děti: dětské hřiště, dětský klub  
v hotelu, dětský bazének, hlídání 
dětí na vyžádání za poplatek, dětská 
postýlka zdarma, restaurace Jungle  
s prolézačkami.

Povinné příplatky: ekologická taxa 
ve výši 0,5 EUR/osoba od 18 let/noc, 
max. 5 EUR/osoba od 18 let/pobyt, 
splatná na místě v hotelové recepci.

www.firo.cz/MSE257



QAWRA 

Stravování: snídaně, za příplatek polo-
penze (vč. nápojů u večeře: voda, nealko, 
místní víno) nebo all inclusive - vše for-
mou bufetu 

All inclusive: plná penze formou bufe-
tu, obědy a večeře lze i v à la carte re-
stauraci, odpolední káva a čaj, zákusky, 
zmrzlina, sendviče 15.00-17.00 hod., 
vybrané místní alkoholické a nealko 
nápoje v časech a barech určených ho-
telem (pivo, víno, džusy, voda, káva, čaj, 
horká čokoláda, lihoviny, vybrané koktej-
ly), volný vstup do kasina (vč. voucheru  
10 EUR), voucher 10 EUR na proceduru 
ve SPA (procedury nad 50 EUR).

Poloha: na severovýchodním pobřeží  
v zálivu St. Paul´s Bay, v obci Qawra, cca 
1 km od centra. Obchody, restaurace  
a bary cca 100 m od hotelu. Autobusová 
zastávka asi 50 m, letiště 18 km, Valleta 
16 km, Mdina cca 10 km, trajekt na ost-
rov Gozo 16 km. Soukromá pláž u hotelu 
(kamenitý vstup, přístup do moře přes 
molo s žebříky), písčitá pláž cca 500 m.

Vybavení: vstupní hala, recepce, ně-
kolik restaurací a barů - restaurace 

bufetová hlavní a à la carte, cafeterie, 
koktejl bar, bar u bazénu, 4 venkovní 
bazény, vč. bazénu pro děti, lehátka  
a slunečníky u bazénu zdarma, osušky 
k bazénu zdarma, vnitřní bazén, vířivka, 
sauna, SPA, menší fitness, konferenční 
centrum, kasino, animační programy 
pro děti i dospělé, Caribbean Style Beach 
Club. 

Internet: WiFi připojení zdarma.

Ubytování: 2lůžkové pokoje s možností 
až 2 přistýlek (na úkor místa), koupel-
na/WC, fén, centrální klimatizace, SAT/
TV, WiFi, telefon, rádio, minibar, trezor, 
balkon či terasa. Standardní pokoje jsou 
s výhledem do vnitrobloku, výhled na 
moře za příplatek.

Služby za poplatek: trezor na pokoji, 
SPA, kasino, minibar, vodní sporty na plá-
ži, potápění.

Pro děti: miniklub (5-12 let), dětský ba-
zén, dětská postýlka zdarma.

Povinné příplatky: ekologická taxa ve 
výši 0,5 EUR/osoba od 18 let/noc, max. 
5 EUR/osoba od 18 let/pobyt, splatná na 
místě v hotelové recepci.

www.firo.cz/MBU257

Moderní hotel na severovýchodním pobřeží ostrova, vhodný pro rodiny s dětmi i páry. 
Dobrý výchozí bod pro poznávání ostrova.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXXX / 
XXx / XXxx

Hotel Dolmen Resort  

QAWRA 

Stravování: snídaně bufetové, polo-
penze nebo all inclusive za příplatek. 

All inclusive: plná penze, neomeze-
ná konzumace nápojů místní výroby 
(nealkoholické nápoje, voda, káva, 
čaj, pivo, víno, lihoviny) v čase 11.00-
23.00 hodin, svačiny v čase 11.00-
21.00 hodin. 

Poloha: hotel se nachází v letovis-
ku Qawra, na rozsáhlé promenádě 
s panoramatickým výhledem na záliv 
Salina, v centru letoviska, cca 18 km 
severozápadně od hlavního města 
Valetta a 20 km od letiště. V blízkosti 
restaurace, bary, obchody, bankomaty, 
kasino, kino, autobusová stanice.

Vybavení: 8patrová budova hotelu 
nabízí vstupní halu s recepcí, výtah, 
restauraci, pizzerii pod širým nebem 
(v létě), kavárnu, 2 bary, bazén se sla-
nou vodou, sluneční terasu s lehátky 
a slunečníky, pronájem aut, obchod, 
služby kadeřníka, tančírnu (místnost 
pro zábavní programy, svatby, soutěže 
apod.). Hotel pořádá zábavní progra-
my.

Internet: WiFi mimo recepci za po-
platek. 

Ubytování: 2lůžkové pokoje s mož-
ností 1 přistýlky mají klimatizaci, 
koupelnu/WC, telefon, miniledničku, 
SAT/TV, fén, balkon. Pokoj s výhle-
dem na moře za příplatek (maximálně  
1 přistýlka). 

Služby za poplatek: osušky u bazé-
nu, masáže, sauna, minigolf, internet, 
tenis, automaty, kulečník, vybavení 
pro přípravu kávy/čaje a trezor za zá-
lohu.

Pro děti: dětská postýlka zdarma, dět-
ský bazén.

Povinné příplatky: ekologická taxa 
ve výši 0,5 EUR/osoba od 18 let/noc, 
max. 5 EUR/osoba od 18 let/pobyt, 
splatná na místě v hotelové recepci.

www.firo.cz/MQP257

Hotel je ideální pro dvojice i rodiny s dětmi, které hledají dovolenou s all inclusive službami za příznivé ceny.

Možnosti obsazení:  XX / XXX / XXx

Hotel Qawra Palace 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA

all inclusive 

PRAHA

all inclusive 
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SLIEMA 

Stravování: snídaně, polopenze, plná 
penze či all inclusive za příplatek for-
mou bufetu 

All inclusive: plná penze, lehký 
oběd v plážovém klubu (letní sezona),  
u oběda a večeře místní víno nebo 
pivo, nealko a voda, svačina v baru 
La Piazza 11.00-16.30 hod., nápoje 
ve všech barech (mimo Sakura): káva, 
čaj, místní lihoviny, víno, pivo, minerál-
ka, využití fitness, vnitřního bazénu, 
jacuzzi, sauny a parní lázně v lázních 
Feelgood Spa and Gym.  

Poloha: hotel leží přes silnici u moře 
(kamenitý vstup), asi 10 minut jízdy od 
hl. města Valetta, asi 200 m od obcho-
dů, asi 2 km od St. Julian´s s bohatým 
nočním životem, asi 11 km od letiště. 
Pobřežní 2kilometrová promenáda 
vede na jedné straně k zálivu Spinola 
s restauracemi a na druhé straně k ná-
kupnímu centru s kavárnami. Autobu-
sová zastávka před hotelem. Letiště asi 
8 km.

Vybavení: vstupní hala s recepcí,  
3 restaurace, 2 bary, kavárna, bar  
u bazénu (pouze v létě), konferenční 

místnost, terasa na střeše s vyhřívaným 
jacuzzi, wellness centrum (pro údržbu 
uzavřeno 29.07.-04.08.), plážový klub 
(sezónně, dle počasí), škola potápění, 
velký bazén se slanou vodou, lehát-
ka u bazénu zdarma, plážové osušky 
zdarma (za vratnou zálohu), bar & grill 
na pláži a vodní sporty (sezónně, dle 
počasí). 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: pokoje pro 2-3 osoby 
mají koupelnu/WC, rádio, telefon, kli-
matizaci/centrální topení, SAT/TV, fén, 
trezor, minibar, vybavení pro přípravu 
kávy/čaje. Pokoj s balkonem nebo  
s balkonem a výhledem na moře za 
příplatek. 

Služby za poplatek: trezor na pokoji, 
minigolf na střeše, wellness procedury, 
tělocvična, potápění, vodní sporty na 
pláži aj.

Pro děti: dětská postýlka zdarma, dět-
ský bazén.

Povinné příplatky: ekologická taxa 
ve výši 0,5 EUR/osoba od 18 let/noc, 
max. 5 EUR/osoba od 18 let/pobyt, 
splatná na místě v hotelové recepci.

www.firo.cz/MLU257

Hotel u přímořské promenády, která volně přechází z letoviska Sliema do St. Julian.  
Bazén u moře, minigolf a slunná terasa na střeše hotelu s výhledy na moře i město. 

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX.

Hotel Preluna & Spa 

QAWRA 

Stravování: snídaně bufetové, polo-
penze za příplatek

Poloha: hotel leží v pěší vzdálenosti od 
menší písčité pláže a promenády. Podél 
pobřeží města je více míst vhodných ke 
koupání. Město Qawra leží v zátoce sv. 
Pavla a je propojené s bývalou rybářskou 
vesničkou Bugibba.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, re-
staurace, vnitřní bazén, posilovna, ja-
cuzzi, venkovní bazén na střeše s barem, 
dětský bazén.

Internet: internetová kavárna za popla-
tek, WiFi zdarma. 

Ubytování: standardní pokoje s mož-
ností 1 přistýlky jsou vybaveny klimatiza-

cí, koupelnou s vlastním soc. zařízením, 
kabelovou TV, stropním ventilátorem, 
vysoušečem vlasů a trezorem (za popla-
tek). Na vyžádání a za příplatek možnost 
pokojů superior s možností 2 přistýlek.

Služby za poplatek: masáže a wellness 
procedury, trezor na pokoji, kadeřnictví.

Pro děti: dětský bazén, dětská postýlka 
zdarma.

Povinné příplatky: ekologická taxa ve 
výši 0,5 EUR/osoba od 18 let/noc, max. 
5 EUR/osoba od 18 let/pobyt, splatná na 
místě v hotelové recepci.

www.firo.cz/MSF257

Jeden z nejpoptávanějších hotelů na ostrově je  vhodný pro nenáročnou klientelu, 
která chce svůj pobyt na Maltě strávit aktivním poznáváním ostrova. Na střeše hotelu je 
krásný bazén s úžasným výhledem na okolí hotelu.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx

Hotel Sunflower 

all inclusive 

PRAHA

PRAHA
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Bulharsko
Bulharsko je zajímavá země, která nabízí vše, na co 
si jen vzpomenete – moře, písečné pláže, malebná 
historická městečka, kulturní a architektonické 
zajímavosti, staré kláštery i moderní letoviska.

Dovolená v Bulharsku patřila vždy k těm nejpopulárnějším, nyní po několika letech 
turisté znovu objevují tuto slovanskou zemi s balkánskými kořeny. Vracejí se i ti, kteří 
zde byli v minulosti, aby znovu objevili kouzlo dlouhých černomořských písčitých pláží. 
Bulharské moře je ideální pro rodiny s dětmi, vstup do moře je většinou mírný.

Letoviska se nyní rozšiřují, což se děje ve velké míře 
v  souvislosti s  novým rozvojem jednotlivých letovi-
sek a  i  díky � nanční podpoře bulharské vlády. Nově 
budované komplexy a hotely odpovídají již zcela ev-
ropským standardům a naznačují cestu, po které se 
Bulharsko vydalo.

Varna
Třetí největší město Bulharska, rozkládá se na 

březích Černého moře a  pyšní se titulem největší 
bulharský přístav. Milovníci historie zde nalez-
nou římské vykopávky, Arménský kostel s  kašnou 
s  horkým minerálním pramenem, katedrálu Na-
nebevzetí na náměstí Metropolita Simeona nebo 

starou věž s  hodinami, umístěnou do překrásných 
zahrad. 

Zlaté Písky
Rozlehlé bulharské letovisko, rozkládající se podél 

4 km krásné dlouhé pláže a obklopené kopci se zeleným 
přírodním parkem. Zaslouženě je nazýváno  Perlou Čer-
ného moře. Město se nachází 17 km severně od Varny a je 
oblíbeným prázdninovým resortem především pro své 
příjemné klima, unikátní přírodní park a  v  neposlední 
řadě pro své nádherné pláže. Na své si přijdou i milovníci 
nočního života. 
Transfer z letiště: cca 30–45 minut.

INFORMACE rozloha: 110 994 km2 • počet obyvatel: 8 milionů • časový posun: + 1 hodina 
• měna: bulharský leva • úřední jazyk: bulharština • doba letu: cca 2 hod.

FIRO NÁZOR krásné pláže s jemným pískem a pozvolným vstupem do moře
• dostatek zábavy a vodních sportů na pláži

� 
Burgas

Obzor

Albena

Zlaté Písky

Varna

Primorsko

Sozopol

Slunečné pobřeží

BULHARSKO
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Obzor
Letovisko se nachází asi 60 km severně od Bur-

gasu a  60 km jižně od Varny. Leží v  těsné blízkosti 
staré planiny. Blízko letoviska najdete zříceniny řím-
ských hradeb a  hradu Kozjak, rozvaliny římského 
 Jupiterova chrámu. 7 km dlouhá písečná pláž, okolní 
lesy a  hory jsou velkým lákadlem tohoto letoviska. 
Menší centrum s  řadou uliček s  restauracemi, ka-
várnami a obchůdky nabízí možnosti k procházkám 
a nákupům. 
Transfer z letiště cca 60 minut – do Obzoru je možné vy-
užít lety na letiště Burgas i Varna.

Svatý Vlas
Původně malá vesnička se během posledních let 

rozrostla ve známé přímořské letovisko. Díky propo-
jení hor a  moře jsou zde optimální podmínky pro 
klienty trpící dýchacími obtížemi. Pravidelné auto-
busové spojení se známými turistickými středisky, 
jako je Slunečné pobřeží (5 km) a  Nesebar (9 km), 
dělá ze Svatého Vlasu vyhledávané a oblíbené leto-
visko s malebnými plážemi pozvolna se svažujícími 
do moře. 
Transfer z letiště v Burgasu trvá cca 50 minut.

Slunečné pobřeží
Asi jedno z nejznámějších a největších letovisek 

leží přibližně 40 km od Burgasu. Nádherné pláže 
s jemnými písečnými přesypy, které se pozvolna sva-
žují do moře, příjemné klima a blízkost historického 
Nesebaru jsou důvodem, proč je Slunečné pobřeží 
vyhledáváno mnoha turisty už od 50. let 20. století. 
Toto místo je podobně jako Zlaté písky vhodné pro 
rodiny s dětmi právě díky příhodným plážím. Navíc 
si můžete pobyt zpestřit projížďkou v  drožce nebo 
na koni, jízdou na nafukovacích člunech nebo vod-
ních lyžích, windsur� ngem nebo plážovým volejba-
lem. Děti určitě ocení tobogány na pláži. 
Transfer z letiště: cca 45 minut.

Nesebar
Letovisko leží na malém skalnatém poloostrově 

a je spojené s pevninou úzkou šíjí. Od letoviska Slu-
nečné pobřeží cca 5 km, 35 km severně od Burgasu. 
Město je rozděleno do dvou částí – staré, s  úzkými 

uličkami, starobylými kostely, typickými 
domky, a  nové části. Město bylo zapsáno 
na seznam světových kulturních pamá-
tek UNESCO. Nová část města se rozšiřuje 
podél dlouhé písečné pláže asi 2 km od 
historického centra. Mezi oběma částmi 
vede příjemná promenáda, můžete vyu-
žít i místní minivláček. Časté autobusové 
spojení s  letoviskem Slunečné pobřeží. 
V letovisku najdete dostatek zábavy pro 
všechny, vč. aquaparku.
Transfer z letiště: cca 40 minut.

Sozopol
Malebné starobylé městečko na jižním černo-

mořském pobřeží, vzdálené 33 km jižně od Burgasu. 
Charakteristické pro městečko jsou křivolaké uličky, 
lemované typickými sozopolskými dřevěnými domy 
s vysunutými patry a kamennou podezdívkou. Stará 
část města byla vyhlášena architektonickou a histo-
rickou rezervací, chráněnou UNESCO.
Transfer z letiště Burgas trvá cca 45 minut.

Primorsko
Bývalá rybářská vesnička, která se v  průběhu let 

rozrostla ve známé turistické centrum. Leží 50 km jižně 
od Burgasu v podhůří pohoří Strandža na poloostrově 
Kjuprija, k němuž ze severu a z jihu přiléhají dvě pláže 
s jemným pískem, čistou vodou a pozvolným vstupem 
do moře. 
Transfer z letiště v Burgasu trvá cca hodinu.

Pomorie
Menší a  klidnější letovisko, cca 52 km jižně od 

Burgasu. Jsou zde 3 hlavní pláže. V letovisku je řada 
restaurací, obchůdků. Letovisko je vyhlášené pro-
dukcí vína a je známé také léčivým bahnem. Léčebné 
účinky má i přírodní železitý písek hnědé barvy, který 
pokrývá místní pláže.
Transfer z letiště: 
cca 60 minut.

Varna
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ODLETY
– z Prahy do Varny na 7 nocí
– z Prahy, Brna a Ostravy do Burgasu na 7 nocí
– z Prahy do Burgasu na 10/11 nocí
  
Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha/Brno/
Ostrava–Varna/Burgas–Praha/Brno/Ostrava vč. letištních 

a bezpečnostních příplatků a palivového příplatku • transfer 
z letiště do hotelu a zpět • příslušný počet nové ve vybraném 
ubytování • stravování dle výběru • služby delegáta • zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/99 Sb. 

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění  

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Děti 
již od 99 Kč

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

uličkami, starobylými kostely, typickými 
domky, a  nové části. Město bylo zapsáno 

Malebné starobylé městečko na jižním černo-
mořském pobřeží, vzdálené 33 km jižně od Burgasu. Pomorie



Bulharsko
Bulharsko je zajímavá země, která nabízí vše, na co 
si jen vzpomenete – moře, písečné pláže, malebná 
historická městečka, kulturní a architektonické 
zajímavosti, staré kláštery i moderní letoviska.

Dovolená v Bulharsku patřila vždy k těm nejpopulárnějším, nyní po několika letech 
turisté znovu objevují tuto slovanskou zemi s balkánskými kořeny. Vracejí se i ti, kteří 
zde byli v minulosti, aby znovu objevili kouzlo dlouhých černomořských písčitých pláží. 
Bulharské moře je ideální pro rodiny s dětmi, vstup do moře je většinou mírný.

Letoviska se nyní rozšiřují, což se děje ve velké míře 
v  souvislosti s  novým rozvojem jednotlivých letovi-
sek a  i  díky � nanční podpoře bulharské vlády. Nově 
budované komplexy a hotely odpovídají již zcela ev-
ropským standardům a naznačují cestu, po které se 
Bulharsko vydalo.

Varna
Třetí největší město Bulharska, rozkládá se na 

březích Černého moře a  pyšní se titulem největší 
bulharský přístav. Milovníci historie zde nalez-
nou římské vykopávky, Arménský kostel s  kašnou 
s  horkým minerálním pramenem, katedrálu Na-
nebevzetí na náměstí Metropolita Simeona nebo 

starou věž s  hodinami, umístěnou do překrásných 
zahrad. 

Zlaté Písky
Rozlehlé bulharské letovisko, rozkládající se podél 

4 km krásné dlouhé pláže a obklopené kopci se zeleným 
přírodním parkem. Zaslouženě je nazýváno  Perlou Čer-
ného moře. Město se nachází 17 km severně od Varny a je 
oblíbeným prázdninovým resortem především pro své 
příjemné klima, unikátní přírodní park a  v  neposlední 
řadě pro své nádherné pláže. Na své si přijdou i milovníci 
nočního života. 
Transfer z letiště: cca 30–45 minut.

INFORMACE rozloha: 110 994 km2 • počet obyvatel: 8 milionů • časový posun: + 1 hodina 
• měna: bulharský leva • úřední jazyk: bulharština • doba letu: cca 2 hod.

FIRO NÁZOR krásné pláže s jemným pískem a pozvolným vstupem do moře
• dostatek zábavy a vodních sportů na pláži

� 
Burgas

Obzor

Albena

Zlaté Písky

Varna

Primorsko

Sozopol

Slunečné pobřeží

BULHARSKO
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delegát 
FIRO-tour

rozšířená 
nabídka 

kapacit na 
www.� rotour.cz

Obzor
Letovisko se nachází asi 60 km severně od Bur-

gasu a  60 km jižně od Varny. Leží v  těsné blízkosti 
staré planiny. Blízko letoviska najdete zříceniny řím-
ských hradeb a  hradu Kozjak, rozvaliny římského 
 Jupiterova chrámu. 7 km dlouhá písečná pláž, okolní 
lesy a  hory jsou velkým lákadlem tohoto letoviska. 
Menší centrum s  řadou uliček s  restauracemi, ka-
várnami a obchůdky nabízí možnosti k procházkám 
a nákupům. 
Transfer z letiště cca 60 minut – do Obzoru je možné vy-
užít lety na letiště Burgas i Varna.

Svatý Vlas
Původně malá vesnička se během posledních let 

rozrostla ve známé přímořské letovisko. Díky propo-
jení hor a  moře jsou zde optimální podmínky pro 
klienty trpící dýchacími obtížemi. Pravidelné auto-
busové spojení se známými turistickými středisky, 
jako je Slunečné pobřeží (5 km) a  Nesebar (9 km), 
dělá ze Svatého Vlasu vyhledávané a oblíbené leto-
visko s malebnými plážemi pozvolna se svažujícími 
do moře. 
Transfer z letiště v Burgasu trvá cca 50 minut.

Slunečné pobřeží
Asi jedno z nejznámějších a největších letovisek 

leží přibližně 40 km od Burgasu. Nádherné pláže 
s jemnými písečnými přesypy, které se pozvolna sva-
žují do moře, příjemné klima a blízkost historického 
Nesebaru jsou důvodem, proč je Slunečné pobřeží 
vyhledáváno mnoha turisty už od 50. let 20. století. 
Toto místo je podobně jako Zlaté písky vhodné pro 
rodiny s dětmi právě díky příhodným plážím. Navíc 
si můžete pobyt zpestřit projížďkou v  drožce nebo 
na koni, jízdou na nafukovacích člunech nebo vod-
ních lyžích, windsur� ngem nebo plážovým volejba-
lem. Děti určitě ocení tobogány na pláži. 
Transfer z letiště: cca 45 minut.

Nesebar
Letovisko leží na malém skalnatém poloostrově 

a je spojené s pevninou úzkou šíjí. Od letoviska Slu-
nečné pobřeží cca 5 km, 35 km severně od Burgasu. 
Město je rozděleno do dvou částí – staré, s  úzkými 

uličkami, starobylými kostely, typickými 
domky, a  nové části. Město bylo zapsáno 
na seznam světových kulturních pamá-
tek UNESCO. Nová část města se rozšiřuje 
podél dlouhé písečné pláže asi 2 km od 
historického centra. Mezi oběma částmi 
vede příjemná promenáda, můžete vyu-
žít i místní minivláček. Časté autobusové 
spojení s  letoviskem Slunečné pobřeží. 
V letovisku najdete dostatek zábavy pro 
všechny, vč. aquaparku.
Transfer z letiště: cca 40 minut.

Sozopol
Malebné starobylé městečko na jižním černo-

mořském pobřeží, vzdálené 33 km jižně od Burgasu. 
Charakteristické pro městečko jsou křivolaké uličky, 
lemované typickými sozopolskými dřevěnými domy 
s vysunutými patry a kamennou podezdívkou. Stará 
část města byla vyhlášena architektonickou a histo-
rickou rezervací, chráněnou UNESCO.
Transfer z letiště Burgas trvá cca 45 minut.

Primorsko
Bývalá rybářská vesnička, která se v  průběhu let 

rozrostla ve známé turistické centrum. Leží 50 km jižně 
od Burgasu v podhůří pohoří Strandža na poloostrově 
Kjuprija, k němuž ze severu a z jihu přiléhají dvě pláže 
s jemným pískem, čistou vodou a pozvolným vstupem 
do moře. 
Transfer z letiště v Burgasu trvá cca hodinu.

Pomorie
Menší a  klidnější letovisko, cca 52 km jižně od 

Burgasu. Jsou zde 3 hlavní pláže. V letovisku je řada 
restaurací, obchůdků. Letovisko je vyhlášené pro-
dukcí vína a je známé také léčivým bahnem. Léčebné 
účinky má i přírodní železitý písek hnědé barvy, který 
pokrývá místní pláže.
Transfer z letiště: 
cca 60 minut.

Varna
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ODLETY
– z Prahy do Varny na 7 nocí
– z Prahy, Brna a Ostravy do Burgasu na 7 nocí
– z Prahy do Burgasu na 10/11 nocí
  
Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha/Brno/
Ostrava–Varna/Burgas–Praha/Brno/Ostrava vč. letištních 

a bezpečnostních příplatků a palivového příplatku • transfer 
z letiště do hotelu a zpět • příslušný počet nové ve vybraném 
ubytování • stravování dle výběru • služby delegáta • zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/99 Sb. 

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění  

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Děti 
již od 99 Kč

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

uličkami, starobylými kostely, typickými 
domky, a  nové části. Město bylo zapsáno 

Malebné starobylé městečko na jižním černo-
mořském pobřeží, vzdálené 33 km jižně od Burgasu. Pomorie



Nesebar (Primorsko, Slunečné pobřeží, 
Nesebar)

Celodenní/půldenní výlet do jednoho z  nejstarších 
měst v Evropě. Toto jedinečné město se nachází na 
poloostrově, od pevniny je dělí pouze most. Během 
výletu poznáte místní kulturu, pocítíte romantickou 
atmosféru během procházky úzkými uličkami, uvi-
díte mnoho starobylých budov a v neposlední řadě 
můžete objevovat zbytky starých kostelů. Následuje 
možnost obědu v jedné z moderních restaurací, vol-
ný čas na nákupy či procházky po okolí.

Lodní výlet – Veleka (Primorsko)
Lodní výlet podél řeky Veleka, která je především 

bohatá na � oru a  faunu. Můžete zde pozorovat 
mnoho druhů květin, ptáků a  vodních živočichů. 
Žije zde více než třicet druhů sladkovodních ryb, 
pět ohrožených živočišných druhů, jakož i význam-
né národní rostliny. Po skončení plavby budete mít 
možnost opalování, odpočinku a koupání na pláži.

Sozopol (Primorsko)
Půldenní výlet do městečka Sozopol – malého, 

ale velmi krásného místa, nacházejícího se na jiho-
východě Bulharska. Jedná se o jedno z nejoblíbeněj-
ších turistických středisek na pobřeží Černého Moře. 
Je známé také pro Apollónské umění a  � lmový 
festival, který se zde koná vždy na začátku září. Bě-
hem výletu uvidíte řadu zajímavých staveb a budov. 
Následovat bude volný čas na oběd, procházku či 
nákupy. Tento výlet je nabízen jako odpolední nebo 
večerní (v závislosti na sezóně).

Bulharský večer (Primorsko, Slunečné 
pobřeží, Nesebar)

Tradiční večerní program v  restauraci Chi� ika 

v   horské 
vesničce Pismenovo či v kom-

plexu Gerana, nacházejícího se pouze 20 km od 
Slunečného pobřeží. Ochutnáte typické bulharské 
pokrmy, uvidíte ukázku bulharských tanců, nestinar-
ských tanců (na horkých uhlících) a zažijete spoustu 
zábavy při poslechu tradiční bulharské hudby.

Varna (Primorsko, Slunečné pobřeží, 
Nesebar)

Celodenní výlet do Varny, jednoho z největších měst 
v Bulharsku, přezdívaného také někdy jako „Mořská 
metropole Bulharska“. V tomto městě si každý přijde 
na své. Najdete zde spoustu zahrad, muzeí i  staro-
bylých architektonických budov, které jistě stojí za 
 vidění. Během tohoto výletu navštívíte mimo jiné 
i místní del� nárium s hodinovou delfíní show. Výlet 
vhodný pro všechny věkové kategorie.

Lodní výlet – Ropotamo (Primorsko)
Půldenní lodní výlet vhodný pro všechny, kteří 

chtějí strávit den v klidné atmosféře rezervace Ropo-
tamo, obklopeni pouze přírodou. Lodí se dostanete 
až k ústí řeky Ropotamo. Během plavby budete mít 
možnost pozorovat volně žijící živočichy a  udělat 
si pár krásných fotogra� í. Tento nenáročný výlet je 
vhodný pro všechny věkové kategorie.

Večerní výlet na jachtě (Primorsko, 
Slunečné pobřeží, Nesebar)

Hodinový relaxační výlet na jachtě. Výlet se usku-
teční před západem slunce, proto jej doporučujeme 
především romanticky založeným párům. Uskuteč-
nit lze pouze za příznivého počasí.

Maslen nos (Primorsko)
Půldenní výlet jachtou. Plavba k mysu Maslen 

nos potrvá cca 1 hodinu, oběd je zahrnut v ceně. Po 
obědě následuje volný čas ke koupání, opalování 
a odpočinku v klidné atmosféře menší pláže.

Jeep Safari (Primorsko)
Odpolední výlet jeepy do volné 

přírody rezervace Ropotamo a po-
hoří Strandža. Během výletu jistě 
oceníte krásné výhledy do rezer-
vace, a pokud budete mít štěstí, 
můžete zahlédnout i  některá 
volně žijící divoká zvířata. Stra-
vování je zahrnuto v ceně výle-
tu, během jídla můžete ochut-
nat i tradiční bulharskou rakii.

Potápění (Primorsko, Slunečné 
 pobřeží, Nesebar)

Příležitost pro milovníky potápění. Můžete využít 
služeb potápěčského centra, které poskytuje veškeré 
nezbytné potápěčské vybavení. Centrum nabízí kurzy 
jak pro začátečníky, tak pro zkušené potápěče.

Sozopol + řeka Ropotamo (Slunečné po-
břeží, Nesebar)

Kombinovaný výlet do městečka Sozopol, po kterém 
bude následovat volný čas na oběd, nákupy či odpoči-
nek, a poté plavba lodí k ústí řeky Ropotamo.

Rybolov (Slunečné pobřeží, Nesebar)
Možnost ranního rybaření a  následně organi-

zovaného pikniku. Skvělé dobrodružství pro klienty 
všech věkových kategorií.

Přesnou nabídku výletů i  s  cenami vám předá náš 
delegát v místě pobytu. V závorce je uvedena oblast, 
ze které se výlety pořádají.

VÝLETY
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CENY VÝLETŮ dospělý

Nesebar cca 40 leva
Sozopol cca 20 leva
Bulharská noc cca 44 leva
Řeka Ropotamo cca 20 leva
Noční výlet na lodi cca 20 leva
Jeep Safari cca 75 leva
Varna ???

Výlety v oblasti Slunečné pobřeží:
Sozopol a řeka Ropotamo cca 40 leva
Nesebar cca 20 leva
Bulharská noc cca 45 leva
Varna cca 56 leva
rybaření na moři cca 45 leva

Pozn.: Uvedené ceny jsou orientační. Přesné prodejní ceny 
vám sdělí delegát na místě.

v   horské 
vesničce Pismenovo či v kom-

J
přírody rezervace Ropotamo a po-
hoří Strandža. Během výletu jistě 

Potápění (Primorsko, Slunečné 
 pobřeží, Nesebar)P pobřeží, Nesebar)P



ZLATÉ PÍSKY / ZLATÉ PÍSKY

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou 
bufetu v hlavní restauraci, 4x týdně 
tematické večeře, občerstvení v baru 
u bazénu – teplé a studené snacky, 
zmrzlina, ovoce v době 10.00-11.00 
hod. a 15.00–17.00 hod., neome-
zená konzumace nealkoholických  
a alkoholických nápojů místní výroby  
v době 10.00–23.00 hod. v lobby baru 
a v baru u bazénu. Za poplatek lze 
all inclusive rozšířit o služby na 
pláži: lehátka a slunečníky zdarma, 
konzumace v plážovém baru Rolba 
- nealkoholické nápoje, pivo, občers-
tvení 10.00-11.00 a 15.00-17.00 hod. 
- studené snacky a ovoce, lehký oběd 
12.00-14.00 hod. (saláty, maso na gri-
lu, hranolky). 

Poloha: hotel se nachází asi 200 m od 
dlouhé písečné pláže, v druhé linii, pří-
stup na pláž po schodech. Do centra le-
toviska asi 1 km, od letiště Varna 25 km. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, lob-

by bar, restaurace, vnější bazén, vnitřní 
bazén, bar u bazénu, à la carte restau-
race, bar na pláži (za poplatek), stol-
ní tenis, animační programy, plážové 
osušky - nutná záloha, minigolf. 

Internet: za poplatek. 

Ubytování: klimatizované pokoje, 
koupelna, WC, SAT/TV, balkon, mini-
bar (za poplatek), 

Služby za poplatek: lehátka a slu-
nečníky na pláži, vodní sporty na pláži, 
internet, masáže, sauna, trezor, mini-
bar na pokoji, dětská postýlka - na vy-
žádání a za poplatek na místě, nápoje 
23.00-10.00 hod. 

Pro děti: dětský koutek, programy pro 
děti. 

www.firo.cz/BPG255

Hotel s příjemnou atmosférou umístěný nedaleko pláže, doporučujeme dokoupit 
program all inclusive i na pláži!

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx / XXxx

Hotel Parkhotel Golden Beach 

ZLATÉ PÍSKY / SVATÝ KONSTANTIN

Stravování: all inclusive

All inclusive: formou plné penze bu-
fetovým způsobem, dopolední i odpo-
lední svačina, neomezená konzumace 
nealkoholických a místních alkoholických 
nápojů.

Poloha: přímo u písčité pláže, v blízkosti 
obchodního centra lázeňského střediska 
Svatý Konstantin ve vzdálenosti 10 kilo-
metrů severně od města Varna.

Vybavení: hala s recepcí, lobby bar s TV, 
bar u bazénu, hlavní restaurace, restaura-
ce s obsluhou ve staré lodi, venkovní ba-
zén, bazén s dětskou částí a krytý bazén, 

WiFi v recepci zdarma.

Ubytování: standardní 2lůžkové pokoje 
s 1 přistýlkou (rozkládací křeslo) mají SAT/
TV, ledničku, telefon s přímou volbou, kli-
matizaci, možnost připojení internetu (za 
poplatek), koupelnu/WC, vysoušeč vlasů, 
balkon s bočním výhledem na moře nebo 
do okolí. Pokoje se 2 přistýlkami na vy-
žádání.

Služby za poplatek: lehátka a sluneč-
níky na pláži, obchody a konferenční 
místnost, lázeňské centrum, sauna, po-
silovna, masáže, salon krásy, restaurace 
s obsluhou.

Pro děti: bazén s dětskou částí.

www.firo.cz/BSK255

Tento hotel se nachází přímo na pláži v krásném a klidném prostředí plném zeleně. 
Vhodné pro všechny věkové kategorie.

Možnosti obsazení: X / XX / XXX / XXx
na vyžádání XXxx

Hotel Sirius Beach 

Nesebar (Primorsko, Slunečné pobřeží, 
Nesebar)

Celodenní/půldenní výlet do jednoho z  nejstarších 
měst v Evropě. Toto jedinečné město se nachází na 
poloostrově, od pevniny je dělí pouze most. Během 
výletu poznáte místní kulturu, pocítíte romantickou 
atmosféru během procházky úzkými uličkami, uvi-
díte mnoho starobylých budov a v neposlední řadě 
můžete objevovat zbytky starých kostelů. Následuje 
možnost obědu v jedné z moderních restaurací, vol-
ný čas na nákupy či procházky po okolí.

Lodní výlet – Veleka (Primorsko)
Lodní výlet podél řeky Veleka, která je především 

bohatá na � oru a  faunu. Můžete zde pozorovat 
mnoho druhů květin, ptáků a  vodních živočichů. 
Žije zde více než třicet druhů sladkovodních ryb, 
pět ohrožených živočišných druhů, jakož i význam-
né národní rostliny. Po skončení plavby budete mít 
možnost opalování, odpočinku a koupání na pláži.

Sozopol (Primorsko)
Půldenní výlet do městečka Sozopol – malého, 

ale velmi krásného místa, nacházejícího se na jiho-
východě Bulharska. Jedná se o jedno z nejoblíbeněj-
ších turistických středisek na pobřeží Černého Moře. 
Je známé také pro Apollónské umění a  � lmový 
festival, který se zde koná vždy na začátku září. Bě-
hem výletu uvidíte řadu zajímavých staveb a budov. 
Následovat bude volný čas na oběd, procházku či 
nákupy. Tento výlet je nabízen jako odpolední nebo 
večerní (v závislosti na sezóně).

Bulharský večer (Primorsko, Slunečné 
pobřeží, Nesebar)

Tradiční večerní program v  restauraci Chi� ika 

v   horské 
vesničce Pismenovo či v kom-

plexu Gerana, nacházejícího se pouze 20 km od 
Slunečného pobřeží. Ochutnáte typické bulharské 
pokrmy, uvidíte ukázku bulharských tanců, nestinar-
ských tanců (na horkých uhlících) a zažijete spoustu 
zábavy při poslechu tradiční bulharské hudby.

Varna (Primorsko, Slunečné pobřeží, 
Nesebar)

Celodenní výlet do Varny, jednoho z největších měst 
v Bulharsku, přezdívaného také někdy jako „Mořská 
metropole Bulharska“. V tomto městě si každý přijde 
na své. Najdete zde spoustu zahrad, muzeí i  staro-
bylých architektonických budov, které jistě stojí za 
 vidění. Během tohoto výletu navštívíte mimo jiné 
i místní del� nárium s hodinovou delfíní show. Výlet 
vhodný pro všechny věkové kategorie.

Lodní výlet – Ropotamo (Primorsko)
Půldenní lodní výlet vhodný pro všechny, kteří 

chtějí strávit den v klidné atmosféře rezervace Ropo-
tamo, obklopeni pouze přírodou. Lodí se dostanete 
až k ústí řeky Ropotamo. Během plavby budete mít 
možnost pozorovat volně žijící živočichy a  udělat 
si pár krásných fotogra� í. Tento nenáročný výlet je 
vhodný pro všechny věkové kategorie.

Večerní výlet na jachtě (Primorsko, 
Slunečné pobřeží, Nesebar)

Hodinový relaxační výlet na jachtě. Výlet se usku-
teční před západem slunce, proto jej doporučujeme 
především romanticky založeným párům. Uskuteč-
nit lze pouze za příznivého počasí.

Maslen nos (Primorsko)
Půldenní výlet jachtou. Plavba k mysu Maslen 

nos potrvá cca 1 hodinu, oběd je zahrnut v ceně. Po 
obědě následuje volný čas ke koupání, opalování 
a odpočinku v klidné atmosféře menší pláže.

Jeep Safari (Primorsko)
Odpolední výlet jeepy do volné 

přírody rezervace Ropotamo a po-
hoří Strandža. Během výletu jistě 
oceníte krásné výhledy do rezer-
vace, a pokud budete mít štěstí, 
můžete zahlédnout i  některá 
volně žijící divoká zvířata. Stra-
vování je zahrnuto v ceně výle-
tu, během jídla můžete ochut-
nat i tradiční bulharskou rakii.

Potápění (Primorsko, Slunečné 
 pobřeží, Nesebar)

Příležitost pro milovníky potápění. Můžete využít 
služeb potápěčského centra, které poskytuje veškeré 
nezbytné potápěčské vybavení. Centrum nabízí kurzy 
jak pro začátečníky, tak pro zkušené potápěče.

Sozopol + řeka Ropotamo (Slunečné po-
břeží, Nesebar)

Kombinovaný výlet do městečka Sozopol, po kterém 
bude následovat volný čas na oběd, nákupy či odpoči-
nek, a poté plavba lodí k ústí řeky Ropotamo.

Rybolov (Slunečné pobřeží, Nesebar)
Možnost ranního rybaření a  následně organi-

zovaného pikniku. Skvělé dobrodružství pro klienty 
všech věkových kategorií.

Přesnou nabídku výletů i  s  cenami vám předá náš 
delegát v místě pobytu. V závorce je uvedena oblast, 
ze které se výlety pořádají.

VÝLETY

146

CENY VÝLETŮ dospělý

Nesebar cca 40 leva
Sozopol cca 20 leva
Bulharská noc cca 44 leva
Řeka Ropotamo cca 20 leva
Noční výlet na lodi cca 20 leva
Jeep Safari cca 75 leva
Varna ???

Výlety v oblasti Slunečné pobřeží:
Sozopol a řeka Ropotamo cca 40 leva
Nesebar cca 20 leva
Bulharská noc cca 45 leva
Varna cca 56 leva
rybaření na moři cca 45 leva

Pozn.: Uvedené ceny jsou orientační. Přesné prodejní ceny 
vám sdělí delegát na místě.

v   horské 
vesničce Pismenovo či v kom-

J
přírody rezervace Ropotamo a po-
hoří Strandža. Během výletu jistě 

Potápění (Primorsko, Slunečné 
 pobřeží, Nesebar)P pobřeží, Nesebar)P

all inclusive 

1. dítě do 14 let
od 99 Kč

PRAHA

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 2 990 Kč

PRAHA
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ZLATÉ PÍSKY / ZLATÉ PÍSKY

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, občerstvení ve snack baru (ovo-
ce, sendviče, pizza, zákusky, zmrzlina) 
10.00-17.00 hod., noční občerstvení  
v lobby baru 00.00-01.00 hod., večeře 
v à la carte restauraci Mediterranean (1x 
za pobyt, nutná rezervace předem), neo-
mezená konzumace vybraných místních 
alkoholických a nealkoholických nápo-
jů v barech a v restauraci 10.00-23.00 
hod., v lobby baru 24 hodin denně  
a v baru na pláži v době 10.00-22.00 
hod. Lehátka a slunečníky na pláži - 

omezený počet. All inclusive začíná obě-
dem v den příjezdu a končí snídaní v den 
odletu (v závislosti na letových časech). 

Poloha: hotel se nachází v těsné blíz-
kosti pláže, od které je oddělen jen po-
břežní promenádou, na severním okraji 
letoviska Zlaté písky. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 
směnárna, lobby bar, hlavní restaurace  
s terasou, restaurace à la carte, bar  
u bazénu, venkovní bazén s dětskou 
částí, fitness centrum, kulečník, kon-
ferenční centrum, business centrum, 
dětské hřiště, minimarket, šipky, stolní 
tenis, animační programy. 

Internet: WiFi v prostorách hotelu a na 
pokojích zdarma. 

Ubytování: klimatizované pokoje jsou 
vybaveny koupelnou s WC, vysoušečem 
vlasů, balkonem, SAT/TV, WiFi připoje-
ním (zdarma), telefonem a minibarem. 

Služby za poplatek: trezor, v okolí 
hotelu: minigolf, tenisové kurty, vodní 
sporty na pláži. 

Pro děti: dětská postýlka na vyžádání 
zdarma, dětské hřiště, programy pro 
děti. 

www.firo.cz/BER255

Hotel se skvělou polohou v klidnější části jinak rušného letoviska. Vhodné pro všechny věkové kategorie.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx / XXxx

Hotel Berlin Golden Beach 

all inclusive 

1. dítě do 14 let
od 99 Kč

PRAHA
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JIŽNÍ POBŘEŽÍ / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou bufe-
tu, snídaně, obědy, večeře, během dne 
lehké občerstvení formou snacku, čaj, 
káva, pečivo a zmrzlina 07.30-21.00 
hod., neomezená konzumace rozléva-
ných nealkoholických a místních alko-
holických nápojů. Lze čerpat v místech  
a časech určených hotelem (07.30-23.00 
hod., alkhololické nápoje od 10.00 hod.). 
Dovozový alkohol za poplatek. 1x týdně 
tématické večeře /italská, bulharská/. 

Poloha: hotel přímo u písečné pláže  

s pozvolným vstupem do moře, v cent-
rální části letoviska Sunny Beach. V okolí 
řada restaurací, barů, obchodů. 

Vybavení: hotelová hala s recepcí, hlav-
ní restaurace, lobby bar, bazén s lehátky  
a slunečníky, volejbal, aerobic, fitness, 
animační programy. 

Internet: WiFi v lobby zdarma. 

Ubytování: pokoje s klimatizací, kou-
pelna, WC, SAT/TV, WiFi, telefon, ledni-
ce, trezor (za poplatek), vysoušeč vlasů. 
Pokoje s výhledem na moře za příplatek. 

Služby za poplatek: vodní sporty na 
pláži, lehátka a slunečníky na pláži, trezor. 

Pro děti: dětské hřiště, část bazénu, pro-
gramy pro děti. 

www.firo.cz/BZX255

Hotel se skvělou polohou přímo u dlouhé pláže a v dosahu široké nabídky zábavy a nákupů. Pro všechny 
věkové kategorie.

Možnosti obsazení: 
XX / XXX / XXx / XXxx / XXXx 

Hotel Viand 

novinka v nabídce

all inclusive 

1. dítě do 12 let
od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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JIŽNÍ POBŘEŽÍ / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, odpolední občerstvení, káva, čaj, 
zákusky, neomezená konzumace ne-
alkoholických a alkoholických nápojů 
místní výroby, animační programy. 

Poloha: 200 m od písčité pláže, známý 
a oblíbený rodinný komplex, vzdálený 
od samotného centra Slunečného po-
břeží 3 km, od centra historické části 

Nesebaru 2 km, od Nového Nesebaru 
500 m. Komplex dělí od pobřeží a plá-
že pouze několik písečných dun, od 
promenády frekventovaná silnice. Mož-
nost spojení turistickým vláčkem nebo 
linkovým autobusem.

Vybavení: recepce, kavárna, TV kou-
tek, minimarket, obchod se suvenýry, 
restaurace, bar, noční klub, 3 bazény, 
lehátka a slunečníky u bazénu, tobogá-
ny a skluzavky v bazénu, fitness cent-
rum, animační programy a stolní hry. 

Ubytování: nově zrekonstruované po-
koje mají klimatizaci, SAT/TV, telefon, 
minibar (za poplatek), koupelnu/WC, 
balkon/terasu. 

Oblíbený hotel s vlastním aquaparkem je díky své poloze skvělým výchozím bodem 
k výletům. Vhodný pro rodiny s dětmi i klienty všech věkových kategorií.

Hotel Kotva 

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

150  Rezervujte na 210 000 210

klimatizace 
zdarma

skluzavky / 
tobogány



Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX / XXxx
(dítě do 2 let se počítá do celkové 
obsazenosti pokoje)

Služby za poplatek: biliár, hrací au-
tomaty, obchody, minibar na pokoji, 
lehátka a slunečníky na pláži, trezor, 
internet, dětská postýlka (cca 5 LV na 
den), občerstvení a nápoje v aquapar-
ku. 

Pro děti: dětský klub, dětské bazény, 
skluzavky a tobogány. 

www.firo.cz/BKO255
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JIŽNÍ POBŘEŽÍ / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, pozdní snídaně, místní alkoholické  
a nealkoholické nápoje 10.00-24.00 
hod., odpolední káva a čaj, zákusky  
a zmrzlina 15.00-17.00 hod., občerst-
vení formou snacku 12.00-15.00 hod., 
2x týdně tematické večeře, 1x za pobyt 
možnost večeře v à la carte restauraci 
(italská, asijská, bulharská) - nutná před-
chozí rezervace, lehátka a slunečníky na 
pláži, plážový bar. 

Poloha: hotel se nachází v těsné blízkosti 
pláže, je oddělen jen místní promená-
dou. Centrum letoviska Slunečné pobřeží 
asi 500 m od hotelu. 

Vybavení: moderní resort s 633 pokoji 
ve 3 budovách, vstupní hala s recepcí, 
2 restaurace à la carte (asijská, italská), 
hlavní bufetová restaurace, bary, mini-
market, bazén s lehátky a slunečníky, 
stolní tenis, fitness, boccia, šipky, aerobik, 
tenisové kurty s tvrdým povrchem, plážo-
vý volejbal, animační programy, hotelový 
aquapark, plážové osušky, plážová lehát-
ka a slunečníky pro klienty hotelu. 

Internet: WiFi ve společných prostorách 
zdarma. 

Ubytování: klimatizované pokoje, kou-
pelna, WC, SAT/TV, trezor, vysoušeč vla-
sů, většina pokojů s balkonem, lednice. 
Základní cena za pokoje s výhledem do 
zahrady, za příplatek pokoje s výhledem 
na bazén nebo studia/rodinné pokoje 
pro 2 dosp. a 2 děti - přistýlky pro děti 
formou palandy. Postýlka pro děti do  
2 let zdarma, nutno uvést při rezervaci 
požadavek, započítává se do celkového 
počtu lůžek. 

Služby za poplatek: masáže, WiFi, mo-
torizované vodní sporty. 

Pro děti: dětský bazén, dětské progra-
my, aquapark. 

www.firo.cz/BEB255

Jeden z nejkvalitnějších hotelů v oblasti, v těsné blízkosti písečné pláže s vlastním hotelo-
vým aquaparkem, vhodné pro rodiny s dětmi. Doporučujeme včasnou rezervaci!

Možnosti obsazení:  
pokoj: XX / XXX / XXx
studio/rodinný pokoj: XX / XXx / XXxx 
(přistýlka formou palandy)
Dítě do 2 let se počítá do celkové 
obsazenosti pokoje.

Hotel Evrika Beach Club Hotel 

all inclusive 

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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JIŽNÍ POBŘEŽÍ / ELENITE

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou 
bufetu, odpolední občerstvení a alko-
holické a nealkoholické nápoje místní 
výroby. Možnost objednání večeře  
v jedné ze tří restaurací s obsluhou po 
předchozí rezervaci.

Poloha: bungalovy jsou postaveny 
ve svahu v prostředí parkové zeleně 
v několika řadách 30 – 500 metrů od 
pláže. Centrální recepce bungalovů 
dělí obytnou část na dvě zóny – sun-
set (západ) a sunrise (východ). Krásná  
800 m dlouhá písečná pláž s pozvol-
ným vstupem do moře. 

Vybavení: rozlehlý areál je tvořen ho-
tely Royal Park, Royal Bay, Andalusia/
Atrium a samostatnými bungalovy.  
V centru areálu je obchodní a zábavní 
centrum, centrální recepce a bufetová 
restaurace bungalovů, tři restaurace 
s obsluhou „SOZOPOL“, „TALYANA“ 
a „SUN SHINE“ nabízející tradiční 
bulharskou a mezinárodní kuchyni. 

Součástí areálu je několik barů, noční 
klub „GALAXY“, kavárna, irský bar  
a pivnice „FRIGATE“, cukrárna 
„PHILLIPOLIS“, animační sál „BROAD-
WAY“, lékařské centrum, lázeňské 
centrum „VICTORIA“, diskotéka, 
aquapark, animační programy, plážový 
volejbal, šipky, aerobik, vodní gymnas-
tika, vodní pólo, vodní sporty na pláži, 
kulečník, tenisový kurt, posilovna. 

Internet: WiFi za poplatek. 

Ubytování: standardní pokoje s jed-
nou přistýlkou (rozkládací křeslo) a se 
dvěma přistýlkami (palanda) mají kli-
matizaci, SAT/TV, lednici, koupelnu se 
sprchou, balkon nebo terasu. Za pří-
platek výhled na moře nebo royal vilky.

Služby za poplatek: vodní sporty na 
pláži, občerstvení a nápoje v aquapar-
ku (nejsou součástí all inclusive). 

Pro děti: dětské hřiště, dětský klub 
„ALADIN“ pro děti od 4 do 12 let, 
dětský bazén, aquapark. 

www.firo.cz/BTC255

Skvělá poloha u pláže, oblíbená kapacita, vhodné pro rodiny s dětmi. 
Lákadlem je aquapark, který je součástí komplexu.

Možnosti obsazení:  
Pokoje:  XX / XXX / XXx
Vilky: XX / XXX / XXx / XXxx  
(přistýlka formou palandy)
dítě do 2 let se započítává do celkové 
obsazenosti pokoje

Hotelový klub Elenite bungalovy 

JIŽNÍ POBŘEŽÍ / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, snídaně 07.30-10.00 hod., oběd 
12.30-14.30 hod., večeře 18.00-21.00 
hod., neomezená konzumace neal-
koholických a alkoholických nápojů  
v baru u bazénu 09.00-22,30 hod., bar 
u bazénu Selena 09.00-17.00 hod. - 
nápoje a snacky (od 10.30 hod.). 

Poloha: komplex se nachází v severní 
části letoviska, cca 120 m od pláže. 

Vybavení: recepce, směnárna, hlavní 
restaurace s malou terasou, snack bar, 

bar u bazénu, 2 bazény, animační pro-
gramy, WiFi ve společných prostorách, 
lehátka a slunečníky u bazénu. 

Internet: WiFi ve společných prosto-
rách zdarma. 

Ubytování: příjemně zařízené pokoje 
nebo apartmány, klimatizace, koupel-
na, WC, SAT/TV, lednice. V apartmá-
nech ložnice a obývací místnost s ku-
chyňským koutem, balkon nebo terasa. 

Pro děti: dětská část bazénu, progra-
my pro děti. 

www.firo.cz/BSR255

Příjemný a velmi oblíbený hotelový komplex s rodinnou atmosférou, výhodná poloha nedaleko pláže.

Možnosti obsazení: pokoj: XX
větší pokoj: XX / XXx / XXxx / XXX
apartmán: XXxxx / XXxx / XX / XXx / XXX

Sunrise Club Hotel 

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 2 990 Kč

2. dítě do 5 let
za mimořádnou cenu

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

all inclusive 

1. dítě do 13 let
od 3 990 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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JIŽNÍ POBŘEŽÍ / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, snídaně 07.30-10.00 hod., obědy 
12.30-14.00 hod., večeře 18.00-21.00 
hod., odpolední občerstvení (snack, pi-
zza, zákusky, ovoce, čaj, káva) 16.00-
17.00 hod., neomezená konzumace 
místních alkoholických a nealkoholic-
kých nápojů v době 11.00-22.30 hod. 

Poloha: hotel se nachází v severní části 
letoviska, cca 250 m od písečné pláže, 
v okolí obchody, restaurace, bary, noční 

kluby a diskotéky. Spojení po letovisku 
zajišťují minivláčky. 

Vybavení: hotel tvoří 3 budovy orien-
tované do zahrady nebo okolních ulic, 
vstupní hala s recepcí, směnárna, lobby, 
denní bar, snack bar, nově otevřená re-
staurace s terasou, bar u bazénu, 4 ba-
zény (dětský, pro dospělé, pro dospělé  
s dětskou sekcí a bazén se slanou vo-
dou a jacuzzi) s lehátky a slunečníky, 
zahrada, animační programy, šipky. 

Internet: WiFi v lobby zdarma. 

Ubytování: pokoje s klimatizací, kou-
pelna, WC (sprcha bez sprchové vanič-
ky a závěsu, v jednom neodděleném 
prostoru), SAT/TV, minilednice, telefon, 
balkon, WiFi za poplatek. 

Služby za poplatek: WiFi na pokoji, 
trezor na recepci, minibar, vodní sporty 
na pláži, plážová lehátka a slunečníky. 

Pro děti: dětský bazén, dětská část ba-
zénu u bazénu pro dospělé, venkovní 
dětský koutek, dětský klub, animační 
programy. 

www.firo.cz/BRI255

Krásná zahrada, hotel vhodný pro všechny věkové kategorie. Klidné zázemí hotelu 
uprostřed rušného letoviska.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx / XXxx
(dítě do 2 let se započítává do celkové 
obsazenosti pokoje)

Hotel Riva  

JIŽNÍ POBŘEŽÍ / NESEBAR

Stravování: snídaně, za příplatek po-
lopenze nebo all inclusive 

Snídaně: bufetové

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, snacky, káva, čaj a zákusky, neo-
mezená konzumace vybraných míst-
ních alkoholických a nealkoholických 
nápojů. 

Poloha: u krásné písčité pláže Sluneč-
ného pobřeží s pozvolným vstupem do 
moře, hotel je od pláže oddělen pouze 

promenádou, cca 5 km od historického 
centra Nesebaru a cca 35 km od letiště 
v Burgasu. 

Vybavení: hala s recepcí, 2 restaurace, 
několik tematických barů včetně baru 
u bazénu, club Mystic, pizzeria, plážo-
vý bar, irský pub Frigate, půjčovna aut, 
obchody, kadeřnictví, 2 bazény (1 s dět-
skou částí), vnitřní bazén, SPA centrum, 
lehátka a slunečníky u bazénu. 

Internet: WiFi v lobby zdarma. 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje  
s možností přistýlky, klimatizace, tele-
fon, koupelna/WC, fén, SAT/TV, trezor, 
balkon. Výhled na moře a pokoje v části 
u moře za příplatek. 

Služby za poplatek: plážový bar, le-
hátka a slunečníky na pláži, WiFi na 
pokoji, SPA centrum, masáže, sauna, 
vířivka, vodní sporty, minibar, chladnič-
ka, trezor. 

Pro děti: dětský bazén, židličky, po-
stýlky. 

www.firo.cz/BCK255

Kvalitní hotel se skvělou polohou přímo u písečné pláže, v okolí dostatek zábavy a možnosti 
nákupů - vhodné pro všechny věkové kategorie.

Možnosti obsazení:  
dle druhů pokojů: XX / XXx / XXxx
dítě do 2 let se započítává do celkové 
obsazenosti pokoje

Hotel Chaika Beach a SPA resort 

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 2 990 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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bezplatně 
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klimatizace 
zdarma



JIŽNÍ POBŘEŽÍ / NESEBAR

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, neomezená konzumace místních 
nealkoholických a alkoholických nápojů 
10.00-23.00 hod., zmrzlina 11.00-18.00 
hod., dopolední občerstvení 10.00-
12.00 hod., odpolední káva, čaj, zákusky 
15.00-18.00 hod., bar na pláži: nealko-
holické nápoje, pivo, čaj, káva, sendviče 
10.00-18.00 hod. Na večeři je vyžadová-
no vhodné oblečení. 

Poloha: hotel je součástí komplexu ho-
telů Sol Melia: Sol Nessebar Bay, Sol Ne-
ssebar Palace a Sol Nessebar Mare. Od 
centra nového Nesebaru cca 1 200 m, 
centrum starého Nesebaru cca 2,5 km. 
Na pláž cca 70 m přes hotelovou zahra-
du, částečně po schodech, užší písečná 
pláž. 

Vybavení: hotelová hala s recepcí, mini-
market, restaurace, bar, bazén s lehátky  
a slunečníky, bar u bazénu, plážové osuš-
ky (nutná záloha), lehátka a slunečníky 
na terase nad pláží, aquapark, stolní te-
nis, fitness, programy pro děti i pro do-
spělé. 

Internet: WiFi ve společných prostorách 
hotelu. 

Ubytování: klimatizované pokoje, kou-
pelna, WC, SAT/TV, vysoušeč vlasů, mi-
nibar (za poplatek), telefon, balkon, za 
příplatek výhled na moře. 

Služby za poplatek: internetový kou-
tek, multifunkční hřiště, tenis, vodní 
sporty na pláži. 

Pro děti: aquapark, hřiště, miniklub, dět-
ský bazén, programy pro děti. 

www.firo.cz/BNM255

Komplex vhodný především pro rodinnou dovolenou, děti ocení aquapark 
přímo v hotelové zahradě.

Možnosti obsazení:  
XX / XXX / XXx / XXxx / XXXx
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje)

Hotel Sol Nessebar Mare/Bay  

JIŽNÍ POBŘEŽÍ / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ

Stravování: all inclusive

All inclusive: snídaně, obědy a veče-
ře formou bufetu, občerstvení během 
dne, nápoje místní výroby 10.00–
23.00 hod., lehátka a slunečníky 
u bazénu a na pláži.

Poloha: písčitá pláž s pozvolným 
vstupem do moře se nachází přímo 
u hotelu přes pěší promenádu, hotel 
leží na okraji severní části Slunečného 
pobřeží.

Vybavení: recepce s lobby, 4 výtahy, 
lobby bar s plazmovou TV, WiFi v ce-
lém hotelu zdarma, hlavní restaurace, 
restaurace s obsluhou, bar na pláži, 
bazén s dětskou částí, stolní tenis, 
kulečník, posilovna, masáže, lehátka 
a slunečníky u bazénu a na pláži zdar-
ma.

Internet: WiFi ve společných prosto-
rách zdarma. 

Ubytování: standardní 2lůžkové po-
koje s možností přistýlky jsou vybave-

ny klimatizací, TV, minibarem (za po-
platek), koupelnou/WC, vysoušečem 
vlasů, balkonem.

Služby za poplatek: restaurace s ob-
sluhou (nutná předchozí rezervace), 
pokojový servis, kulečník, minibar na 
pokoji, trezor v recepci, vodní sporty 
na pláži.

Pro děti: dětská část bazénu.

www.firo.cz/BVL255

Příjemný hotel s konceptem all inclusive ležící přímo u krásné písčité pláže, uspokojí 
i náročnější klienty.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx

Hotel Bellevue Beach 

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

all inclusive 

1. dítě do 13 let
od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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zdarma
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JIŽNÍ POBŘEŽÍ / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, snídaně 07.00-10.00 hod, obědy 
12.00-14.00 hod. večeře 18.00-21.00 
hod., občerstvení formou snacku 
10.00-18.00 hod., nealkoholické a al-
koholické nápoje na barech od 10.00 
do 24.00 hod. dle otevírací doby jed-
notlivých barů. 

Poloha: hotel se nachází přímo na 
pláži v centru letoviska Sunny Beach,  

v okolí široké možnosti zábavy a nákupů. 

Vybavení: hotelová hala s recepcí, 
hlavní restaurace, restaurace á la carte, 
3 bary, WiFi ve společných prostorách, 
fitness, bazén s lehátky a slunečníky, 
dětský bazén, vnitřní bazén, SPA, plá-
žové osušky (za vratnou zálohu), plážo-
vý volejbal, minigolf, animační progra-
my. Oficiální kategorie hotelu 5*. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: příjemně zařízené poko-
je, některé po rekonstrukci. V základní 
ceně promo pokoje, za příplatek poko-
je standard s výhledem do ulice/parku 
nebo za příplatek s výhledem na moře. 
Dále pokoje typu superior - v ceně mají 
i lehátka a slunečníky na pláži. Pokoje 
jsou klimatizované, koupelna, WC, 
vysoušeč vlasů, balkon (pokoje promo 
bez balkonu), TV, trezor, WiFi. 

Služby za poplatek: á la carte restau-
race, nápoje na barech po vymezené 
době, kdy jsou zdarma (pool bar po 
20.00 hod, lobby bar po 18.00 hod.), 
slunečníky a lehátka na pláži. 

Pro děti: dětský bazén, herna, progra-
my pro děti. 

www.firo.cz/BZY255

Možnosti obsazení: promo: XX
standard, superior: XX / XXx / XXxx / XXX

Hotel Imperial Palace 
Výborná poloha přímo v centru letoviska, skvělé místo pro rodinnou dovolenou.

novinka v nabídce

all inclusive 

1. dítě do 5 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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JIŽNÍ POBŘEŽÍ / NESEBAR

Stravování: all inclusive 

All inclusive: snídaně, obědy a ve-
čeře formou bufetu, snacky, pizza, 
sladkosti a zmrzlina 10.00-12.00 hod.  
a 16.00-18.00 hod., vybrané místní al-
koholické a nealkoholické nápoje. 

Poloha: přímo u písčité pláže s po-
zvolným vstupem do moře, cca  
2 km od historické části Nesebaru, cca  
35 km od letiště v Burgasu. 

Vybavení: recepce, směnárna, re-
staurace, 2 bary, konferenční místnost, 
bazén s částí pro děti, vnitřní bazén, 
lehátka a slunečníky u bazénu i na 

pláži zdarma, fitness, sauna, pára, ae-
robik, aquagymnastika, pilates, šipky, 
stolní tenis. 

Internet: WiFi v lobby zdarma. 

Ubytování: standardní dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky, klimatiza-
ce, koupelna/WC, telefon, TV, miniled-
nička, balkon. 

Služby za poplatek: plážový bar, 
trezor, masáže, vodní sporty na pláži, 
WiFi na pokoji, parkoviště. 

Pro děti: dětská postýlka, animace, 
dětský klub, disco. 

www.firo.cz/BAN255

Moderní hotel přímo u písčité pláže a jen pár kroků od historické části Nesebaru.

Možnosti obsazení: XX / XXx  / XXxx
XXX / XXXX - na vyžádání

Hotel MPM Arsena 

all inclusive 

1. dítě do 13 let
od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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JIŽNÍ POBŘEŽÍ / POMORIE

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou 
bufetu v hlavní restauraci, snídaně 
07.30-10.00 hod., oběd 12.30-14.00 
hod., večeře 18.30-21.00 hod., 1x 
týdně tradiční bulharská večeře, den-
ní snack 11.00-20.00 hod.: burgery, 
pizza a těstoviny, sendviče, hranolky, 
neomezená konzumace alkoholických  

a nealkoholických nápojů místní  
výroby dle nabídky 10.00-23.00 hod., 
lobby bar 10.00-23.00 hod.: zmrzlina, 
zákusky, nealko, káva, čaj, cappucci-
no, pivo, víno.  

Poloha: hotel se nachází v jižní části 
letoviska Pomorie, přímo u písečné 
pláže, v okolí nabídka místních restau-
rací a obchodů. Asi 700 m od hotelu 
se nachází nově otevřený aquapark. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, hlavní 
restaurace, restaurace à la carte, snack 
bar, bazén, dětský koutek, animační pro-
gramy, minimarket, směnárna, fitness. 

Internet: WiFi v lobby zdarma. 

Skvělá poloha - přímo u písečné pláže, ideální resort pro rodiny s dětmi.

Hotel Festa Pomorie 

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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Možnosti obsazení:  
park view pokoj: XX
sea side pokoj: XX / XXX / XXx
apartmány: XX / XXX / XXx / XXxx / XXXx
dětská postýlka pro děti do 2 let se 
počítá do celkové obsazenosti
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Ubytování: pěkně zařízené pokoje, 
klimatizace, koupelna, WC, vysoušeč 
vlasů, SAT/TV, telefon. Pokoje smě-
rem na moře s možností přistýlky 
nebo park view - jen 2 osoby na po-
koji. Apartmány pro max. 4 osoby -  
2 místnosti. Většina pokojů s balkonem,  
ale některé pokoje směrem k moři jsou 
bez balkonu - rozdělení je v kompe-
tenci hotelu. 

Služby za poplatek: lehátka a sluneč-
níky na pláži (cca 3 EUR/den na lehátko  
a cca 3 EUR/den/1 slunečník), bar na plá-
ži, vodní sporty na pláži, masáže, interne-
tový kout v lobby. 

Pro děti: dětská postýlka zdarma, dět-
ská část bazénu, programy pro děti. 

www.firo.cz/BFP255



JIŽNÍ POBŘEŽÍ / PRIMORSKO

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, neomezená konzumace místních 
nealkoholických a alkoholických nápo-
jů 10.00-23.00 hod., během dne lehké 
občerstvení 10.00-22.00 hod.: pizza, 
hamburgery, snacky. 

Poloha: hotel se nachází v klidné čás-
ti oblíbeného letoviska Primorsko, asi 
150 m od Severní pláže. Do centra le-
toviska cca 500 m. V blízkosti hotelu je 

několik menších obchodů, v centru le-
toviska je pak široká nabídka restaurací, 
barů a obchodů. Asi 400 m od hotelu 
se nachází aquapark. 

Vybavení: hotelový komplex složený  
z několika budov, hotelová hala s re-
cepcí, hlavní restaurace, lobby bar, bar 
u bazénu, bazén s lehátky a slunečníky, 
venkovní bazén a částečně krytý bazén, 
fitness, animační programy, konferenč-
ní místnost, restaurace à la carte. 

Internet: WiFi v lobby zdarma, částeč-
ně v některých pokojích. 

Ubytování: klimatizované pokoje, 
koupelna, WC, balkon, telefon, SAT/
TV, lednice. Dále možnost apartmánů 
- obývací místnost a ložnice. Pokoje  

Kvalitní hotel se skvělou polohou v blízkosti krásné pláže, v oblíbeném letovisku Primorsko.

Hotel Primorsko del Sol 

all inclusive 

1. dítě do 14 let
od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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Možnosti obsazení:  
standardní pokoje: XX / XXX / XXx / XXxx
apartmán:  XX / XXX / XXx / XXxx

s výhledem do ulice, některé směrem na 
bazén, za příplatek a na vyžádání mož-
nost pokojů s výhledem na moře (vyšší 
patra). Možnost dětské postýlky pro dítě 
do 2 let zdarma. 

Služby za poplatek: kulečník, lehátka 
a slunečníky na pláži, VIP cukrárna s na-
bídkou espressa, zákusků, novin (10 LV 
dosp., 5 LV dítě), sauna. 

Pro děti: dětské hřiště. 

www.firo.cz/BPO255
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JIŽNÍ POBŘEŽÍ / SOZOPOL

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu: snídaně 07.30-09.00 hod., snack 
10.30-11.30 hod., oběd 12.00-14.00 
hod., snack 15.00-17.00 hod., večeře 
18.30-21.00 hod., neomezená konzu-
mace nealkoholických a alkoholických 
nápojů 07.30-23.00 hod., otevírací 
doba baru může být upravena hote-
lem. Lobby bar není součástí all inc-
lusive. 

Poloha: hotelový komplex je umístěn 
mezi letovisky Sozopol a Černomorec, 
od písčité pláže Gradina je oddělen jen 
místní komunikací a několika metry 
travnaté plochy. 

Vybavení: hotelová recepce, hlavní 

restaurace, bar, 2 venkovní bazény, 
lehátka a slunečníky u bazénu, sauna, 
WiFi ve společných prostorách hotelu. 
Oficiální kategorie hotelu je 4*. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: nově zařízená studia  
a apartmány, klimatizace, balkon, 
koupelna, WC, SAT/TV, malá lednice. 
Apartmány mají oddělenou ložnici  
a obývací část s kuchyňským koutem, 
dětské postýlky pro děti do 2 let zdar-
ma (nutno nahlásit předem). 

Služby za poplatek: lehátka a slu-
nečníky na pláži, trezor. 

Pro děti: dětská část bazénu. 

www.firo.cz/BBK255

Nově zrekonstruovaný komplex v klidném prostředí, ideální pro rodiny s dětmi. V blízkosti města 
Sozopol, které je oblíbeným místem na výlety.

Možnosti obsazení: studia: XX / XXx
apartmány: XX / XXXx / XXxx / XXX / XXx

Hotel Black Sea Star Aparthotel 

all inclusive 

1. dítě do 12 let
od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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JIŽNÍ POBŘEŽÍ / AHELOY

Stravování: ultra all inclusive 

Ultra all inclusive: plná penze for-
mou bufetu, snídaně 07.00-10.00 
hod., pozdní snídaně 10.00-12.00 
hod., občerstvení formou snacku, 
palačinky 14.00-18.00 hod., oběd 
12.30-14.00 hod., večeře 19.00-
21.00 hod., noční snack 21.00-07.00 
hod., možnost návštěvy restaurace  
à la carte - nutná rezervace (bulharská, 
italská, asijská), neomezená konzuma-
ce místních nealkoholických a alkoho-
lických nápojů 10.00-06.00 hod., dle 
otevírací doby jednotlivých barů. 

Poloha: resort se nachází přímo  
u písečné pláže v klidném prostředí 
letoviska Aheloy. Od letiště v Burgasu  
15 km, na Slunečné pobřeží 10 km. 

Vybavení: nově postavený hotel ve 
stylu tureckých resortů, hotelová hala 
s recepcí, hlavní restaurace, 3 restaura-
ce à la carte, lobby bar, bar u bazénu, 
plážový bar, koktejl bar, hlavní bazén, 
olympijský bazén, relax bazén, lehát-
ka a slunečníky u bazénu a na pláži,  
4 skluzavky, stolní tenis, aerobik, vod-
ní gymnastika, SPA centrum, animační 
programy, fitness, WiFi, plážové osuš-
ky. 

Internet: WiFi zdarma v areálu hotelu. 

Ubytování: moderní pokoje, v zá-
kladní ceně pokoje s částečným výhle-
dem na moře, klimatizace, koupelna, 
WC, SAT/TV, balkon, minibar (doplně-
ný nealkoholickými nápoji a pivem po 
příjezdu), trezor. Za příplatek pokoje  
s přímým výhledem na moře. Rodinné 
pokoje na vyžádání. 

Služby za poplatek: vodní sporty na 
pláži, masáže a procedury ve SPA, do-
vozové nápoje, čerstvé džusy. 

Pro děti: dětské hřiště, dětské kluby, 
programy pro děti, skluzavky, dětský 
bazén. 

www.firo.cz/BWW255

Novinka na bulharském pobřeží, resort otevřen v létě 2019 - moderní hotel s kvalitními 
službami, vhodný i pro náročné klienty.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx / XXxx
rodinné pokoje: max. XXXX
(dítě do 2 let se započítává do celkové 
obsazenosti pokoje)

Hotel Wave Resort 

ultra all inclusive

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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ODLETY 
– z Prahy do Podgorici na 7 nocí
– z Brna do Podgorici na 7 nocí
– z Ostravy do Podgorici na 7 nocí
– z Pardubic do Podgorici na 7 nocí 

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha (resp. Brno, 
Ostrava, Pardubice)–Podgorica–Praha (resp. Brno, Ostrava, 
Pardubice) vč. bezpečnostních a palivových příplatků •  letištní 
asistence v cílové destinaci • transfer z letiště do pobytového 
místa a zpět, příslušný počet nocí ve vybraném hotelu, stravování 
dle výběru • zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh vč. pojištění storna zájezdu

Poznámka: V popisech služeb uvedeného stravování u jednotlivých 
hotelů uvádíme rozsah programu platného v době uzavření 
smlouvy s hotelem. Drobné změny služeb, otevírací doby 
jednotlivých barů/restaurací jsou plně v kompetenci hotelu. Hotely 
si vyhrazují právo na provedení případných úprav i během sezony.
Případný výskyt mořských řas v moři a na plážích je přírodní 
jev, neovlivnitelný cestovní kanceláří nebo hotely. Pohybu řas 
je nechán volný průběh, mohou se pouze shrnout stranou 
z pláže. Řasy se nesmí likvidovat, přirozeným způsobem se 
opět vrací do moře.

Aktuální termíny a ceny na www. fi rotour.cz
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Černá Hora je suverénním státem nacházejícím se na jižním pobřeží Jaderského 
moře mezi Chorvatskem a Albánií. Na severozápadě sousedí 
s Bosnou a Hercegovinou a na severovýchodě a východě se 
Srbskem a Kosovem. Průměrné denní teploty v sezoně šplhají 
až k 35 °C a teplota vody má příjemných 25 °C.

Rozloha Černé Hory je sice malá (necelých 14 tis. km2), 
ale o to bohatší na rozmanitost, barvy a vůně překrás-
né přírody, která Vás hned po příjezdu nadchne. Ob-
rovské masivy hor měřících přes 2 000 m n. m. strmě 
padající do temně modrých vod Jadranu, členité kopce 
s bujnou mediteránskou, stále zelenou vegetací, ka-
menná, architektonicky a kulturně bohatá městečka, 
která jsou protkaná temperamentním koloritem, tra-
dicemi a kulturou – to vše máte v Černé Hoře jako na 
dlani spolu s nejkrásnějšími oblázkovými či  písečnými 

plážemi různorodých variací. V pobřežní oblasti Černé 
Hory vládne velmi příjemné a teplé klima již od začát-
ku května až do konce října, které je vhodné pro stráve-
ní Vaší dovolené.

Počet pláží: 117
Nejdelší pláž: Velika plaža (Ulcinj) – 13 km
Největší jezero: Skadarské jezero   
Národní parky:  Durmitor, Biogradska gora, 

Skadarsko jezero, Lovćen, Prokletije

� 

INFORMACE rozloha: 13 812 km2• počet obyvatel: 622 471 (dle sčítání lidu roku 2017) 
• úřední jazyk: černohorština • délka pobřeží: 293 km • měna: Euro • je zde stejný čas jako v ČR

FIRO NÁZOR v pobřežní oblasti Černé Hory vládne velmi příjemné a teplé klima již od začátku 
května až do konce října, které je vhodné pro strávení Vaší dovolené • pestrá nabídka zájezdů

Černá Hora je suverénním státem nacházejícím se na jižním pobřeží Jaderského 

Černá Hora

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %



BARSKÁ RIVIÉRA / SUTOMORE

Stravování: all inclusive 

All inclusive: snídaně, obědy a večeře 
formou bufetu včetně nápojů (voda, ochu-
cené nealkoholické nápoje, pivo, víno) -  
v hotelové restauraci, all Inclusive bar (12.00 
- 22.00) místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje (pivo, víno, rakije, voda, ochucené 
nealkoholické nápoje, čaj, káva) a snack 
(slané občerstvení 14.00 - 16.00). Hřiště pro 
míčové hry (volejbal, basketbal, fotbal), hři-
ště pro děti, vodní sporty a atrakce na pláži 
(za poplatek).  

Poloha: hotelový komplex se nachází pří-
mo u oblíbené sutomorské pláže dlouhé 
necelých 1.300 m. Široká písečně-oblázko-
vá pláž vhodná pro děti se nachází přímo  
u hotelu. Na pláži jsou k dispozici sprchy se 
sladkou vodou, plážové restaurace a bary, 
zábavné vodní atrakce pro děti a dospě-
lé (za poplatek). Plážový servis (2 lehátka  
a 1 slunečník, za poplatek). Pláž je lemována 
pobřežní promenádou. Z pláže můžete obdi-
vovat krásnou přírodní scenérii okolních hor. 
Centrum Sutomore je od hotelového kom-
plexu vzdáleno cca 300 m. Podél pláže vede 
promenáda, která poskytuje nejen velký 
výběr nákupních možností (butiky, obchůd-
ky se suvenýry, zlatnictví), ale také bohatou 
nabídku místních restaurací a kaváren. 

Vybavení: recepce, lobby, hotelová restau-
race se 2 terasami, all inclusive bar, parkovi-
ště, trezor na recepci (za poplatek), WiFi na 
recepci, rozsáhlý areál se středomořskými 
borovicemi a palmami, parkování u hotelu 
(zdarma). 

Internet: WiFi na recepci 

Ubytování: klimatizované standardně za-
řízené dvoulůžkové pokoje s možností až 
dvou přistýlek s balkonem nebo terasou 
s posezením, vlastní soc. zařízení, SAT TV. 
Dětská postýlka na vyžádání (zdarma). Pokoj 
je možné obsadit až 3 osobami nad 12 let  
a jedním dítětem do 12 let. 

www.firo.cz/6DS232

Hotel se zahradou plnou palem a květin, který se díky své výhodné poloze v Sutomore 
stal velmi oblíbeným a vyhledávaným.

Možnosti obsazení:
XX / XXX / XXx / XXxx / XXXx

Hotel Korali Club 

ULCINJSKÁ RIVIÉRA  / ULCINJ

Stravování: polopenze nebo all inclusive 
za příplatek 

All inclusive: snídaně, obědy a večeře for-
mou švédských stolů. Neomezené množství 
nealkoholických a alkoholických nápojů - 
místní ovocné šťávy, čaj, káva, pivo, víno, 
rakije (12.00-22.00). 

Poloha: hotel se nachází přímo u 12 km 
dlouhé ulcinjské Veliké Pláže, cca 4 km od 
Ulcinje. Areál hotelu je umístěn v zeleni,  
v klidné části s dobrým přístupem na pí-
sečnou pláž. 12 km dlouhá písečná pláž 
s velmi pozvolným vstupem do moře,  

cca 300 m od resortu, sprchy na pláži, plá-
žový servis (za poplatek).  

Vybavení: recepce, restaurace, terasa, ka-
várna, obchod, parkoviště.

Internet: WiFi zdarma na recepci.

Ubytování: nově zrekonstruované klima-
tizované dvoulůžkové pokoje s možností 
až jedné přistýlky s balkonem, vlastní soc. 
zařízení, TV, lednička. 

Služby za poplatek: vodní sporty na pláži 
(za poplatek). 

www.firo.cz/6TB232

Příjemné ubytování v zeleni v blízkosti nádherné ulcinjské písečné pláže, s možností vodních 
sportů nebo odpočinku.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx

Hotel Velká pláž  Ulcinj Club 

ODLETY 
– z Prahy do Podgorici na 7 nocí
– z Brna do Podgorici na 7 nocí
– z Ostravy do Podgorici na 7 nocí
– z Pardubic do Podgorici na 7 nocí 

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha (resp. Brno, 
Ostrava, Pardubice)–Podgorica–Praha (resp. Brno, Ostrava, 
Pardubice) vč. bezpečnostních a palivových příplatků •  letištní 
asistence v cílové destinaci • transfer z letiště do pobytového 
místa a zpět, příslušný počet nocí ve vybraném hotelu, stravování 
dle výběru • zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh vč. pojištění storna zájezdu

Poznámka: V popisech služeb uvedeného stravování u jednotlivých 
hotelů uvádíme rozsah programu platného v době uzavření 
smlouvy s hotelem. Drobné změny služeb, otevírací doby 
jednotlivých barů/restaurací jsou plně v kompetenci hotelu. Hotely 
si vyhrazují právo na provedení případných úprav i během sezony.
Případný výskyt mořských řas v moři a na plážích je přírodní 
jev, neovlivnitelný cestovní kanceláří nebo hotely. Pohybu řas 
je nechán volný průběh, mohou se pouze shrnout stranou 
z pláže. Řasy se nesmí likvidovat, přirozeným způsobem se 
opět vrací do moře.

Aktuální termíny a ceny na www. fi rotour.cz
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Černá Hora je suverénním státem nacházejícím se na jižním pobřeží Jaderského 
moře mezi Chorvatskem a Albánií. Na severozápadě sousedí 
s Bosnou a Hercegovinou a na severovýchodě a východě se 
Srbskem a Kosovem. Průměrné denní teploty v sezoně šplhají 
až k 35 °C a teplota vody má příjemných 25 °C.

Rozloha Černé Hory je sice malá (necelých 14 tis. km2), 
ale o to bohatší na rozmanitost, barvy a vůně překrás-
né přírody, která Vás hned po příjezdu nadchne. Ob-
rovské masivy hor měřících přes 2 000 m n. m. strmě 
padající do temně modrých vod Jadranu, členité kopce 
s bujnou mediteránskou, stále zelenou vegetací, ka-
menná, architektonicky a kulturně bohatá městečka, 
která jsou protkaná temperamentním koloritem, tra-
dicemi a kulturou – to vše máte v Černé Hoře jako na 
dlani spolu s nejkrásnějšími oblázkovými či  písečnými 

plážemi různorodých variací. V pobřežní oblasti Černé 
Hory vládne velmi příjemné a teplé klima již od začát-
ku května až do konce října, které je vhodné pro stráve-
ní Vaší dovolené.

Počet pláží: 117
Nejdelší pláž: Velika plaža (Ulcinj) – 13 km
Největší jezero: Skadarské jezero   
Národní parky:  Durmitor, Biogradska gora, 

Skadarsko jezero, Lovćen, Prokletije

� 

INFORMACE rozloha: 13 812 km2• počet obyvatel: 622 471 (dle sčítání lidu roku 2017) 
• úřední jazyk: černohorština • délka pobřeží: 293 km • měna: Euro • je zde stejný čas jako v ČR

FIRO NÁZOR v pobřežní oblasti Černé Hory vládne velmi příjemné a teplé klima již od začátku 
května až do konce října, které je vhodné pro strávení Vaší dovolené • pestrá nabídka zájezdů

Černá Hora je suverénním státem nacházejícím se na jižním pobřeží Jaderského 

Černá Hora

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

all inclusive 

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
PARDUBICE

novinka v nabídce

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
PARDUBICE
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BARSKÁ RIVIÉRA / UTJEHA

Stravování: all inclusive 

All inclusive: snídaně, obědy a večeře 
formou bufetu. 12.00 do 20.00 hod. 
neomezené množství nealkoholických 
(ovocné štávy, káva, čaj) a alkoholic-
kých nápojů (víno, pivo a místní alko-
holické nápoje). Sportovní a zábavné 
hry ve venkovním bazénu s mořskou 
vodou, stolní tenis, volejbal a nohejbal, 
posilovna.  

Poloha: rodinný hotel se nachází  
v malém letovisku Kruče na samotném 
pobřeží a poskytuje krásný výhled na 
moře. Hotel je situován v blízkosti zná-
mého turistického a historického města 

Ulcinj (10 km) a rovněž nedaleko krás-
ného města Bar (15 km). Betonová pláž 
je vzdálená 50 m. Možnost využití plo-
voucího mola. Možnost zapůjčení lehá-
tek v hotelu. V okolí se nacházejí další 
malé oblázkové pláže, které jsou snadno 
dostupné pěšky, cca 150– 400 m.  

Vybavení: recepce, trezor na recepci, 
restaurace, bar s terasou, venkovní ba-
zén s mořskou vodou, stolní tenis, mul-
tifunkční hřiště na volejbal a nohejbal.  

Internet: WiFi zdarma na recepci. 

Ubytování: klimatizované dvoulůžko-
vé pokoje s možností až dvou přistýlek  
s balkonem, TV/SAT, vysoušeč vlasů, 
lednička, WiFi, parkoviště (zdarma). 
Součástí vybavení pokojů 2 lehátka, 
která klienti mohou využít u bazénu 
nebo na pláži. 

www.firo.cz/6TA232

hotel nabízí komfortní ubytování a příjemné posezení v hotelové restauraci s výhledem 
na moře. Možnost podnikání výletů za krásami Černé Hory.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx / XXxx

Hotel El Mar Club 

novinka v nabídce

all inclusive 

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
PARDUBICE

 Rezervujte na 210 000 210166

ČERNÁ HORA › BARSKÁ RIVIÉRA

klimatizace 
zdarma



BUDVANSKÁ RIVIÉRA  / BULJARICA

Stravování: polopenze

Poloha: vily a hotel s krásnou za-
hradou se nacházejí 450 m od více 
než dvoukilometrové písčito-obláz-
kové pláže. Pláž Buljarica se rozkládá 
mezi dvěma horskými masivy Lovčen  
a Rumije. V blízkosti jsou také dvě další 
krásné pláže Kraljičina pláž a pláž Luči-
ca. Plážový servis (za poplatek). Bulja-
rica se nachází nedaleko krásného his-
torického městečka Petrovac na Moru, 
do kterého vede horská trasa dlouhá 
cca 3 km. 

Vybavení: vily a hotel mají venkov-
ní bazén, krásnou olivovou zahradu, 
WiFi připojení, parkoviště (zdarma), 
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma. 

Ubytování: klimatizované dvoulůžko-
vé, třílůžkové, čtyřlůžkové a pětilůž-
kové apartmány s terasou, balkonem 
nebo francouzským oknem, miniku-
chyňka, TV, lednička, vlastní soc. zaří-
zení, WiFi. 

www.firo.cz/6SY232

Dovolená v apartmánech s bazénem v pěkné olivové zahradě, která získala 
titul Nejkrásnější zahrada Černé Hory.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXXX /XXXXX

Hotelový komplex Armenko - Ponta Club 

novinka v nabídce

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
PARDUBICE
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Krétské moře

Středozemní moře

Egejské moře

KYKLADY

SARONSKÉ 
OSTROVY

SPORADY

VÝCHODOEGEJSKÉ 
OSTROVY

KRÉTA

KARPATHOS

KOS

KALYMNOS

SAMOS

RHODOS

SANTORINI

SKOPELOS

THASSOS

ATHÉNY

DODEKANSKÉ 
OSTROVY

Řecká republika (ofi ciálně Helénská republika) má 131 944 km2. 
Přibližně jednu pětinu této plochy zaujímají řecké ostrovy.

Celé Řecko je omýváno Egejským, Krétským a Jónským mořem. Řecké 
ostrovy jsou obvykle rozdělovány do několika skupin – Saronské 
ostrovy, Kyklady (Ios, Théra = Santorini,  Naxos, Paros, Mykonos), 
Jónské ostrovy (Korfu, Lefkáda, Kefalonie, Zakynthos),  Dodekanské 
ostrovy (Rhodos, Karpathos, Kos, Kalymnos), východoegejské ostrovy 
(Samos, Limnos,  Lesvos, Thassos) a Sporady (Skiathos, Skopelos). 
Jednotlivé ostrovy si zachovávají vlastní identitu díky hrdým 
ostrovanům. V Řecku žije přes 11 milionů obyvatel. 

Úředním jazykem je řečtina.

letiště Skiathos –  doba letu: 2 hod. 30 min., 
následně transfer cca 1 hod.

letiště Paros – následně transfer cca 45 min.
letiště Kos – následně transfer

Kavala (KVA) doba letu: 2 hod. 05 min.

Thira (JTR) doba letu: 2 hod. 40 min.

Kos (KGS) doba letu: 2 hod. 50 min.

Rhodes (RHO) doba letu: 2 hod. 40 min.

Samos (SMI) doba letu: 2 hod. 30 min.

Karpathos (AOK) doba letu: 3 hod.

Heraklion (HER) doba letu: 2 hod. 50 min.

Úředním jazykem je řečtina.

Samos (SMI) doba letu: 2 hod. 30 min.

NAXOS
PAROS

Paros (PAS)  doba letu: 3 hod.
+ mezipřistání v jednom směru

SKIATHOS
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Řecko

JÓNSKÉ OSTROVY

Jónské moře

KEFALONIE

ITHAKA

PARGA

ZAKYNTHOS

PELOPONÉS

KYTHIRA

LEFKÁDA

KORFU Kerkyra (CFU) doba letu: 1 hod. 50 min.

letiště Preveza na Lefkádě – následně transfer cca 1 hod.

letiště Kefalonie – následně transfer cca 30 min.

Preveza (PVK) doba letu: 1 hod. 50 min.

Kefallinia (EFL) doba letu: 2 hod.

Niforeika (GPA) doba letu: 2 hod. 36 min.

Zakynthos (ZTH) doba letu: 2 hod. 15 min.

Calamata (KLX) doba letu: 2 hod. 35 min.

Kythira (KIT) doba letu: 4 hod. 20 min.

DOBY LETŮ JSOU UVEDENY 
PRO ODLETY Z LETIŠTĚ PRAHA.
Doba letu je orientační.
Doba letu mimo jiné záleží na typu letadla, 
povětrnostních podmínkách apod.

ODLETY

Dle nařízení vlády Řecké republiky 
s účinností od 01. 01. 2018 jsou 
všichni klienti povinni platit 
pobytovou taxu:
0,50 EUR  za pokoj/noc – taxa platná 

pro 1–2hvězdičkové hotely, 
apartmány

1,50 EUR  za pokoj/noc – taxa platná 
pro 3hvězdičkové hotely

3,00 EUR  za pokoj/noc – taxa 
pro 4hvězdičkové hotely

4,00 EUR  za pokoj/noc – taxa platná 
pro 5hvězdičkové hotely

Platba na recepci hotelu v den příjezdu.

POBYTOVÁ TAXA

KORFU doba letu: 1 hod. 50 min.
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Řecko – Kréta
Kréta je nádherný ostrov s vynikajícími 
klimatickými podmínkami, které umožňují 
slunění a koupání od dubna až do listopadu.

FIRO NÁZOR velký výběr letovisek i ubytovacích kapacit všech kategorií
• zajímavé archeologické lokality z dob mínojské civilizace, proslulé archeologické muzeum

• zábavní a vodní parky (Aquaplus u Kasteli, Water City u Anopolis) • výborná kuchyně
• široká nabídka taveren, barů a nočních klubů • velký výběr fakultativních výletů

• ráj pro milovníky geocachingu – velké množství ukrytých keší 

INFORMACE rozloha: 8 300 km2 • počet obyvatel: cca 600 000 • časový posun: +1 hod. 
• měna: euro • úřední jazyk: řečtina • doba letu: cca 2 hod. 50 min.
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KRÉTA HERAKLION

Díky záplavě zeleně a květin je Kréta nejkrásnější na jaře a na začátku 
letní sezóny. Ať ale přijedete kdykoliv, nebudete zklamáni. Ostrov je tak 

velký a má tolik lákadel (nejen v podobě přírodních krás 
i zvláštností), že jej za jednu dovolenou 
celý nepoznáte. To ale vůbec nevadí, 
určitě rádi přijedete znovu, na jiné pobřeží, do jiného 
letoviska, a znovu se tam budete cítit velmi příjemně a téměř jako doma.

Dáte-li si poradit, nebudete ležet jen na pláži u svého hotelu, ale necháte se 
zlákat k výletům nebo si půjčíte auto. Jen tak poznáte opravdové půvaby ostrova.

velký a má tolik lákadel (nejen v podobě přírodních krás 

Dáte-li si poradit, nebudete ležet jen na pláži u svého hotelu, ale necháte se 
zlákat k výletům nebo si půjčíte auto. Jen tak poznáte opravdové půvaby ostrova.

delegát 
FIRO-tour
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Nabídka ubytování, kterou jsme pro vás 
na Krétě připravili, se soustředí do tří ob-
lastí. První zahrnuje oblast od Heraklionu 
až po letovisko Malia, tedy severovýchodní 
část pobřeží. Druhou částí je jihovýchod 
ostrova – městečko Makrigialos a  nejjiž-
nější město Evropy a nejteplejší místo Kréty 
– městečko Ierapetra. A  pak zbývá západní 
část Kréty zahrnující ubytování v  blízkosti 
měst Bali, Rethymno a  Chania. Věříme, že si 
z naší bohaté nabídky letovisek a ubytovacích 
kapacit vybere každý z vás.

Heraklion
Největší a zároveň hlavní město ostrova je 

průmyslovým a  obchodním centrem. Neoplývá 
takovým půvabem jako Chania či Rethymno, na-
bízí však nespočetné nákupní možnosti. Hlavní 
atrakcí města je archeologické muzeum z  doby 
mínojské civilizace. Díky klimatizaci je návštěva 
muzea příjemná i  v   nejparnějším létě,  zájemcům 
o  historii doporučujeme  vyhradit si dostatek času 
na prohlídku. V blízkosti města se nacházejí zbytky 
paláce Knossos.

Kokkini Hani
Kokkini Hani je součástí cca 6 km dlouhého 

pásu, ve kterém se prolínají letoviska Kokkini Hani, 
Kato Gouves, Analipsi a  Anissaras. Je méně rušným 
letoviskem, ve kterém si můžete užít taverny, ob-
chody, bary a   procházky podél dlouhé písčité pláže. 

Za větší  zábavou lze vy-
razit do  Heraklionu 
či o  něco dále do 
 C h e r s o n i s s o s u . 

V  blízkosti, v  soused-
ní vesnici Gournes, se 
nachází akvárium.
Transfer z letiště: 
cca 25 min.

Si
tia

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy do Heraklionu na 7/14 nocí
– z Prahy do Heraklionu na 10/11 nocí
– z Brna a Ostravy do Heraklionu na 7 nocí
– z Brna a Ostravy do Heraklionu na 10/11 nocí
– z Pardubic na 7 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha (resp. Brno, 
Ostrava, Pardubice) – Heraklion – Praha (resp. Brno, Ostrava, 
Pardubice) vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní 
asistence a palivového příplatku • transfer z letiště do hotelu 
a zpět • příslušný počet nocí ve vybraném ubytování • stravování 
dle výběru • služby delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle 
zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely 

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

z letiště Heraklion (obousměrný transfer, ceny na vyžádání)

měst Bali, Rethymno a  Chania. Věříme, že si 
z naší bohaté nabídky letovisek a ubytovacích 

Největší a zároveň hlavní město ostrova je 
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takovým půvabem jako Chania či Rethymno, na-
bízí však nespočetné nákupní možnosti. Hlavní 

okkini Hani
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Řecko – Kréta
Kréta je nádherný ostrov s vynikajícími 
klimatickými podmínkami, které umožňují 
slunění a koupání od dubna až do listopadu.
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KRÉTA HERAKLION
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Adelianos Kampos, Adele
Dříve to bývaly malé rybářské vesničky, dnes je 

Adelianos Kampos jeden velký, dobře vybavený turi-
stický komplex poskytující turistům kompletní záze-
mí pro strávení plnohodnotné dovolené plné zábavy 
a relaxace přes den i ve večerních hodinách. Adelia-
nos Kampos se vyznačuje především dlouhou rovnou 
písečnou pláží, která se táhne na západ až k východní 
části města Rethymno.
Transfer z letiště: cca 80 min.

Georgioupolis
Georgioupolis je malebná vesnice u nádherné pís-

čité pláže, která se zde do vody svažuje jen velmi zvolna, 
je dlouhá přes 9 km (nejdelší pláž na Krétě) a poskytuje 

dostatek místa pro zábavu i  klidnou 
relaxaci. Unikátní sladkovodní jezero 
Kournas je na půl cesty mezi Chanií 
a Rethymnem, kousek od  Georgioupolis.
Transfer z letiště: cca 90 min.

Stalos, Agia Marina
Turisty velmi oblíbená a živá letoviska, situovaná zá-
padně od Chanie, jsou vyhlášená svými dlouhými pís-
čitými plážemi s pozvolným vstupem do moře vhod-
ným i  pro malé děti. Pro vodní radovánky můžete 
využít vodní sporty na pláži. Najdete zde mnoho ob-
chodů, restaurace, kavárny, bary, poštu, banky i ban-
komaty. Zastávka městského autobusu pro spojení do 
okolních letovisek a Chanie se nachází na hlavní třídě.
Transfer z letiště: cca 120 min.

Gerani
Letovisko ležící západně od města Chania na se-

verním pobřeží Kréty, u dlouhé písečné pláže s velkým 
výběrem plážových sportů a s pozvolným  vstupem do 
moře, které nabízí širokou škálu výběru vodních spor-
tů. Najdete zde i dětská hřiště. V turistickém středis-
ku najdete také taverny, restaurace a obchůdky.
Transfer z letiště: cca 140 min.

Plakias
Příjemné přímořské letovisko se nachází na jihu 

Kréty asi 40 km od Rethymna. Vzniklo na místě staré 
rybářské vesničky. Je zde mírné středozemské klima. 
V zimě oteplují místo větry z Afriky, v létě pak osvěžují 
parné ovzduší severní větry z hor. Až 320 dní v roce zde 
hřeje sluníčko. Okolní horské vrcholky skýtají úžasný 
pohled. Někdy, zvláště za silného větru, zde můžete 
pozorovat zvláštní fenomén: vrcholky hor zadržují 
dešťové mraky a vypadají pak jako věže s cimbuřím. 
Přilehlá zelená údolí jsou skrápěna deštěm, ale zby-
tek oblohy je azurově modrý. Celý tento jev umocňuje 
někdy až trojitá duha, která se klene od hor do údolí.
Díky místnímu biosystému můžete v údolích nalézt 
řadu  vzácných subtropických rostlin. Městečko dosta-
lo název podle překrásné pláže stejného jména. Pláž 
je každoročně oceňována modrou vlajku EU. Může-
te si zde pronajmout lehátka a  slunečníky a  použít 
sprchy. Zdejší pobřeží je členité a na malých plážích 

v okolí na-
leznete soukromí. V nedalekém okolí jsou i  nudistické 
pláže.  Centrum městečka je lemováno pobřežní pro-
menádou, na kterou ústí uličky z údolí. Na promená-
dě Vás okouzlí barevné obchody, kavárny a  taverny. 
Je zde k dostání vše, co potřebujete, můžete se tady 
skvěle najíst, napít i pobavit. Vydáte-li se do vnitroze-
mí, dostanete se olivovými háji do vesniček Myrthios 
a Sellia. Zástupce Viamare Vám poradí mnoho vyni-
kajících tras nejen na pěší, ale i cyklistické túry. Někdy 
v Plakiasu silně fouká, doporučujeme pak zajet nebo 
zajít na krásné okolní pláže, např. Souda a Damnoni, 
které jsou vzdálené asi 3 km, nebo si vybrat z široké 
nabídky výletů. Výbornou zábavou může být i projížď-
ka na koních nebo oslech. V Plakiasu naleznete taver-
ny, restaurace, bary, diskotéku, obchody, internetovou 
kavárnu, bankomaty, poštu, partnerskou cestovní 
kancelář, půjčovnu motorových vozidel, půjčovnu kol, 
lékaře, lékárnu, vodní sporty, potápění a sídlo zástup-
ce Viamare.
Transfer: na letišti Heraklion Vás bude očekávat 
zástupce Viamare. Cesta do městečka Plakias 
(cca 120 km) potrvá asi 2 h.
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a Rethymnem, kousek od  Georgioupolis.

v okolí na-
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Chersonissos
Velmi známé, rušné a moderní letovisko 

se rozprostírá podél písčitých a oblázkových 
pláží a  zálivů severního pobřeží východně 
od Heraklionu. Přes den máte možnost 
relaxovat na pláži a  večer můžete strávit 
příjemnou procházkou do centra letovis-
ka nebo na promenádu u  moře, kde se nachází ne-
spočetné množství obchodů, butiků, supermarketů, 
pekáren, cukráren, kaváren, zlatnictví, restaurací, 
taveren a pro noční zábavu pak mnoho barů a klubů. 
Nebo se můžete projet po okolí místním turistickým 
vláčkem. V  centru na hlavní třídě naleznete několik 
bankomatů, bank, poštu a několik zastávek autobu-
su. Letovisko uspokojí klienty všech věkových katego-
rií, kteří chtějí odpočinek na pláži střídat se zábavou 
v rušném centru.
Transfer z letiště: cca 40 min.

Stalida (Stalis)
Oblíbené, stále se rozvíjející turistické letovisko Sta-

lida (Stalis) se nachází východně od Heraklionu mezi 
Chersonissem a  Malií. S  vedlejším letoviskem Malia 
ho spojuje dlouhá promenáda plná obchodů, taveren, 
restaurací, barů, obchůdků se suvenýry a kavárnami. 
Na hlavní silnici ve Stalidě jsou bankomaty a zastávka 

 linkového   autobusu 
pro spojení s okolními letovisky. Zdejší pláže 
jsou široké a   písčité. Letovisko je vhodné pro klienty 
všech věkových generací i pro rodiny s dětmi.
Transfer z letiště: cca 50 min.

Malia
Letovisko, které volně navazuje na Stalidu, je 

díky své krásné písčité pláži s  pozvolným vstupem 
do moře vhodné jak pro rodiny s menšími dětmi, tak 
i pro klientelu, která na své dovolené nechce zahálet 
a  nudit se. V  Malii je totiž mnoho taveren, kaváren, 
barů a diskoték, stejně jako obchodů se suvenýry. Ne-
daleko od centra městečka se nacházejí pozůstatky 
paláce z období mínojské civilizace.
Transfer z letiště: cca 50 min.

Ierapetra
Město na jižním pobřeží Kréty a zároveň nejjižněj-

ší město Evropy leží u  Lybijského moře. Břehy Afri-
ky jsou vzdálené necelých 300 km. Nabízí dlouhou 

pobřežní promenádu s  ta-
vernami, bary i  obchody, 
můžete navštívit benát-
skou přístavní pevnost ze 
13. století či mešitu ve staré 
čtvrti. Na východ od města 
je krásná dlouhá pláž Long 
beach s  tmavým pískem. 
V  okolí je množství fóliovní-

ků a skleníků na pěstování zeleniny. Jde o nejteplej-
ší místo ostrova. Může tu být i silnější vítr a příboj, 
občas vítr přináší písek z Afriky. Ideální jako výchozí 
bod pro poznávání východní Kréty a návštěvu ostro-
va Chrissi.
Transfer z letiště: cca 120 min.

Bali
Menší klidné malebné letovisko Bali s malým pří-

stavem se nachází v zálivu severního pobřeží zhruba 
45 km západně od Heraklionu. Převažují zde menší 
písčité pláže s  kamennými útesy s  možností šnor-
chlování. Díky zálivu zde většinou nefouká a  moře 
je klidné. Pro svou polohu je Bali velmi oblíbené 
a i přesto, že je  považováno za klidnější letovisko, zde 
naleznete několik taveren, kaváren, barů a  obchodů 
s  potravinami a  suvenýry.
Transfer z letiště: cca 80 min.
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spočetné množství obchodů, butiků, supermarketů, 
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Adelianos Kampos, Adele
Dříve to bývaly malé rybářské vesničky, dnes je 

Adelianos Kampos jeden velký, dobře vybavený turi-
stický komplex poskytující turistům kompletní záze-
mí pro strávení plnohodnotné dovolené plné zábavy 
a relaxace přes den i ve večerních hodinách. Adelia-
nos Kampos se vyznačuje především dlouhou rovnou 
písečnou pláží, která se táhne na západ až k východní 
části města Rethymno.
Transfer z letiště: cca 80 min.

Georgioupolis
Georgioupolis je malebná vesnice u nádherné pís-

čité pláže, která se zde do vody svažuje jen velmi zvolna, 
je dlouhá přes 9 km (nejdelší pláž na Krétě) a poskytuje 

dostatek místa pro zábavu i  klidnou 
relaxaci. Unikátní sladkovodní jezero 
Kournas je na půl cesty mezi Chanií 
a Rethymnem, kousek od  Georgioupolis.
Transfer z letiště: cca 90 min.

Stalos, Agia Marina
Turisty velmi oblíbená a živá letoviska, situovaná zá-
padně od Chanie, jsou vyhlášená svými dlouhými pís-
čitými plážemi s pozvolným vstupem do moře vhod-
ným i  pro malé děti. Pro vodní radovánky můžete 
využít vodní sporty na pláži. Najdete zde mnoho ob-
chodů, restaurace, kavárny, bary, poštu, banky i ban-
komaty. Zastávka městského autobusu pro spojení do 
okolních letovisek a Chanie se nachází na hlavní třídě.
Transfer z letiště: cca 120 min.

Gerani
Letovisko ležící západně od města Chania na se-

verním pobřeží Kréty, u dlouhé písečné pláže s velkým 
výběrem plážových sportů a s pozvolným  vstupem do 
moře, které nabízí širokou škálu výběru vodních spor-
tů. Najdete zde i dětská hřiště. V turistickém středis-
ku najdete také taverny, restaurace a obchůdky.
Transfer z letiště: cca 140 min.

Plakias
Příjemné přímořské letovisko se nachází na jihu 

Kréty asi 40 km od Rethymna. Vzniklo na místě staré 
rybářské vesničky. Je zde mírné středozemské klima. 
V zimě oteplují místo větry z Afriky, v létě pak osvěžují 
parné ovzduší severní větry z hor. Až 320 dní v roce zde 
hřeje sluníčko. Okolní horské vrcholky skýtají úžasný 
pohled. Někdy, zvláště za silného větru, zde můžete 
pozorovat zvláštní fenomén: vrcholky hor zadržují 
dešťové mraky a vypadají pak jako věže s cimbuřím. 
Přilehlá zelená údolí jsou skrápěna deštěm, ale zby-
tek oblohy je azurově modrý. Celý tento jev umocňuje 
někdy až trojitá duha, která se klene od hor do údolí.
Díky místnímu biosystému můžete v údolích nalézt 
řadu  vzácných subtropických rostlin. Městečko dosta-
lo název podle překrásné pláže stejného jména. Pláž 
je každoročně oceňována modrou vlajku EU. Může-
te si zde pronajmout lehátka a  slunečníky a  použít 
sprchy. Zdejší pobřeží je členité a na malých plážích 

v okolí na-
leznete soukromí. V nedalekém okolí jsou i  nudistické 
pláže.  Centrum městečka je lemováno pobřežní pro-
menádou, na kterou ústí uličky z údolí. Na promená-
dě Vás okouzlí barevné obchody, kavárny a  taverny. 
Je zde k dostání vše, co potřebujete, můžete se tady 
skvěle najíst, napít i pobavit. Vydáte-li se do vnitroze-
mí, dostanete se olivovými háji do vesniček Myrthios 
a Sellia. Zástupce Viamare Vám poradí mnoho vyni-
kajících tras nejen na pěší, ale i cyklistické túry. Někdy 
v Plakiasu silně fouká, doporučujeme pak zajet nebo 
zajít na krásné okolní pláže, např. Souda a Damnoni, 
které jsou vzdálené asi 3 km, nebo si vybrat z široké 
nabídky výletů. Výbornou zábavou může být i projížď-
ka na koních nebo oslech. V Plakiasu naleznete taver-
ny, restaurace, bary, diskotéku, obchody, internetovou 
kavárnu, bankomaty, poštu, partnerskou cestovní 
kancelář, půjčovnu motorových vozidel, půjčovnu kol, 
lékaře, lékárnu, vodní sporty, potápění a sídlo zástup-
ce Viamare.
Transfer: na letišti Heraklion Vás bude očekávat 
zástupce Viamare. Cesta do městečka Plakias 
(cca 120 km) potrvá asi 2 h.
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Chersonissos
Velmi známé, rušné a moderní letovisko 

se rozprostírá podél písčitých a oblázkových 
pláží a  zálivů severního pobřeží východně 
od Heraklionu. Přes den máte možnost 
relaxovat na pláži a  večer můžete strávit 
příjemnou procházkou do centra letovis-
ka nebo na promenádu u  moře, kde se nachází ne-
spočetné množství obchodů, butiků, supermarketů, 
pekáren, cukráren, kaváren, zlatnictví, restaurací, 
taveren a pro noční zábavu pak mnoho barů a klubů. 
Nebo se můžete projet po okolí místním turistickým 
vláčkem. V  centru na hlavní třídě naleznete několik 
bankomatů, bank, poštu a několik zastávek autobu-
su. Letovisko uspokojí klienty všech věkových katego-
rií, kteří chtějí odpočinek na pláži střídat se zábavou 
v rušném centru.
Transfer z letiště: cca 40 min.

Stalida (Stalis)
Oblíbené, stále se rozvíjející turistické letovisko Sta-

lida (Stalis) se nachází východně od Heraklionu mezi 
Chersonissem a  Malií. S  vedlejším letoviskem Malia 
ho spojuje dlouhá promenáda plná obchodů, taveren, 
restaurací, barů, obchůdků se suvenýry a kavárnami. 
Na hlavní silnici ve Stalidě jsou bankomaty a zastávka 

 linkového   autobusu 
pro spojení s okolními letovisky. Zdejší pláže 
jsou široké a   písčité. Letovisko je vhodné pro klienty 
všech věkových generací i pro rodiny s dětmi.
Transfer z letiště: cca 50 min.

Malia
Letovisko, které volně navazuje na Stalidu, je 

díky své krásné písčité pláži s  pozvolným vstupem 
do moře vhodné jak pro rodiny s menšími dětmi, tak 
i pro klientelu, která na své dovolené nechce zahálet 
a  nudit se. V  Malii je totiž mnoho taveren, kaváren, 
barů a diskoték, stejně jako obchodů se suvenýry. Ne-
daleko od centra městečka se nacházejí pozůstatky 
paláce z období mínojské civilizace.
Transfer z letiště: cca 50 min.

Ierapetra
Město na jižním pobřeží Kréty a zároveň nejjižněj-

ší město Evropy leží u  Lybijského moře. Břehy Afri-
ky jsou vzdálené necelých 300 km. Nabízí dlouhou 

pobřežní promenádu s  ta-
vernami, bary i  obchody, 
můžete navštívit benát-
skou přístavní pevnost ze 
13. století či mešitu ve staré 
čtvrti. Na východ od města 
je krásná dlouhá pláž Long 
beach s  tmavým pískem. 
V  okolí je množství fóliovní-

ků a skleníků na pěstování zeleniny. Jde o nejteplej-
ší místo ostrova. Může tu být i silnější vítr a příboj, 
občas vítr přináší písek z Afriky. Ideální jako výchozí 
bod pro poznávání východní Kréty a návštěvu ostro-
va Chrissi.
Transfer z letiště: cca 120 min.

Bali
Menší klidné malebné letovisko Bali s malým pří-

stavem se nachází v zálivu severního pobřeží zhruba 
45 km západně od Heraklionu. Převažují zde menší 
písčité pláže s  kamennými útesy s  možností šnor-
chlování. Díky zálivu zde většinou nefouká a  moře 
je klidné. Pro svou polohu je Bali velmi oblíbené 
a i přesto, že je  považováno za klidnější letovisko, zde 
naleznete několik taveren, kaváren, barů a  obchodů 
s  potravinami a  suvenýry.
Transfer z letiště: cca 80 min.
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Nabídka fakultativních výletů se z  jednotlivých ob-
lastí i  letovisek vzhledem k velké rozloze ostrova liší. 
Aktuální nabídku a  bližší informace k  nabízeným 
výletům obdržíte na místě pobytu od delegátů naší 
cestovní kanceláře. Zde si dovolujeme upozornit pou-
ze na některé z nich. Výlety jsou organizovány s o� ci-
álními průvodci s licencí.

Knossos a Heraklion
Místa, která byste si neměli nechat ujít. Prohlíd-

ka nejvýznamnější krétské památky – zbytků paláce 
Knossos z dob mínojské civilizace. Následuje návště-
va historického jádra Heraklionu, benátské pevnosti 
v  přístavu, archeologického muzea a  městské trž-
nice. Individuální volno. Nabídka ze všech oblastí 
 ostrova.

Spinalonga
Nenáročný lodní výlet s  koupáním v  zátoce Ko-

lokitha a  s  obědem na lodi. Ostrůvek je vzdálený jen 
8 km severně od městečka Agios Nikolaos, na kterém 
Benátčané v roce 1579 vystavěli téměř nedobytnou po-
břežní pevnost vzdorující tureckým nájezdům. Později 
byla tato pevnost útočištěm malomocných, pro které 
tady krétská vláda roku 1903 vytvořila kolonii. V  sou-
časnosti je Spinalonga výletním místem spojeným 
s koupáním a obědem a s návštěvou  městečka Agios 
Nikolaos. Nabídka z oblasti severovýchodu ( Heraklion) 
a jihovýchodu ostrova (Makrigialos,  Ierapetra).

Řecký večer
Typická řecká vesnička v horách, tradiční místní jíd-

la, dobrá vína, folklorní hudba v doprovodu tanečníků 
v tradičních krojích, ukázky řeckých tanců. To vše čeká 
jen na vás. Nabídka z oblasti Heraklion až Malia.

Samaria
Pěší túra nejdelší soutěskou v  Evropě – 18 km 

dlouhá soutěska je patrně i nejznámější a nejkrásněj-
ší krétskou soutěskou, obklopenou pohořím a národ-
ním parkem Le� á Ori. Horská túra vhodná pro střed-
ně zdatné turisty vede dolů z náhorní plošiny Omalos 
půvabnou přírodou s  množstvím vzácných rostlin. 
Toto místo je také útočištěm chráněné kozy bezoáro-
vé aneb Kri-kri, která je symbolem krétské nepokojné 
a odvážné duše. Příchod k Železné bráně, nejužší části 

soutěsky, kde se stěny skal téměř dotýkají, je 
vrcholným zážitkem. Terén je místy kameni-
tý, doporučujeme proto boty s pevnou pod-
rážkou. Lze i z Heraklionu, ale ideální je pro 
klienty ubytované v  oblasti západní Kréty 
(Chania, Rethymno…  ).

Vodní park
Výlet pro všechny milovníky sladkovod-

ních bazénů, vodních radovánek, skluzavek, 
bazénů s  umělým vlnobitím, tobogánů, 
pomalých i divokých řek. Nabídka ze všech 
oblastí ostrova.

Santorini
Pohádkový ostrov Santorini, jeden z  nejkrásněj-

ších řeckých ostrovů, bájná Atlantida. Vrstvy lávy se 
střídají s pískem a solí. Útesy na černé lávě kontrastu-
jící s bílými domečky a kostelíky s modrými kopulemi 
zcela uchvátí každého návštěvníka. Ostrov, patřící ke 
kykladskému souostroví, vznikl vulkanickou činností. 
Nemůže být porovnáván s žádným jiným v Egejském 
moři. Při lodním výletě lze navštívit města Oia a Thira. 
Výlet je možný ze všech oblastí ostrova.

Ostrov Chrissi
Jde o  nejjižnější místo v  Evropě. Název Chrissi 

znamená v  řečtině Zlatý ostrov. Po prohlídce města 
 Ierapetry  odplouvá loď směrem na ostrov, kde je voda 
křišťálově průzračná. Máte čas na relaxaci, opalování 
a potápění. Nabídka pouze z oblasti Ierapetra, Mak-
rigialos.

Gramvousa
Lodní výlet k  divukrásnému a  neobydlenému, dříve 
pirátskému poloostrovu na severozápadě Kréty, kde si 
můžete vyjít na benátskou pevnost nebo se vykoupat 
v tyrkysově čisté vodě. Gramvousa patří k nejkrásněj-
ším místům na šnorchlování a potápění v průzračně 
čisté vodě plné mořských živočichů. Přesvědčte se 
o kráse zátoky Balos a pláže, kde je průzračně tyrkyso-
vá voda a teplé mělké moře s růžovým pískem. Nabíd-
ka z oblasti západní Kréty (Chania,  Rethymno, Bali).

VÝLETY

CENY VÝLETŮ dospělý

Knossos/Heraklion cca 40–54 EUR 
Festos/Gortys/Matala cca 48–58 EUR
Knossos/Lassithi cca 55–60 EUR
Lassithi/Agios Nikolaos cca 44–63 EUR
Rethymno/Chania/Arkadi cca 46–69 EUR
Spinalonga cca 36–63 EUR
Santorini cca 130–150 EUR
Řecký večer cca 47–57 EUR
Vodní park cca 30–42 EUR
Samaria  cca 45–74 EUR
Gramvousa cca 62–68 EUR
Elafonissi cca 44–50 EUR
Chrissi ostrov cca 57–63 EUR

Pozn: Uvedené ceny jsou pouze orientační a závisí na 
místě pobytu dle jednotlivých letovisek. Děti do 12 let 
mají většinou 50% slevu. Výlety si můžete zakoupit přímo 
na pobytovém místě u našeho delegáta s platbou v místní 
měně. Aktuální nabídka bude uvedena také v informacích, 
které před odletem od naší CK obdržíte. Na místě vám 
v případě zájmu naši delegáti rádi zajistí také pronájem auta.

soutěsky, kde se stěny skal téměř dotýkají, je 
vrcholným zážitkem. Terén je místy kameni-
tý, doporučujeme proto boty s pevnou pod-
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klienty ubytované v  oblasti západní Kréty 
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KRÉTA / MALIA

Stravování: polopenze formou bufe-
tu, all inclusive za příplatek

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, místní víno, pivo a nealkoholické 
nápoje během jídla (1x týdně mož-
nost večeře v každé ze tří restaurací  
s určeným menu - krétské speciality  
v à la carte restauraci "Ayeri", řecké 
jídlo servírované v "Kafenion-Ouzeri" 
u moře, asijské speciality servírované  
v asijské à la carte restauraci "Sunset", 
rezervace nutná), à la carte restaurace 
EN LEFKO - výběrové jídlo (nutná rezer-
vace). Svačiny v barech (10.30–12.00 
hod., 15.30–18.00 hod.), káva a zá-
kusky v baru Dedalos (16.30-17.30 
hod.). Bary s místními alkoholickými  
a nealkoholickými nápoji otevřeny den-
ně 10.00–00.30 hod. Během večeře se 
u mužů očekávají dlouhé kalhoty. All 
inclusive program končí ve 24.00 hod. 
V den odjezdu all inclusive služby končí 
ve 12.00 hod.

Poloha: luxusní hotel se nachází v le-
tovisku Malia, na malém kopci s nád-
herným panoramatickým výhledem na 
moře. Autobusová zastávka cca 500 m,  
centrum letoviska Stalida cca 2 km, 
Heraklion cca 35 km, městečko Agios 

Nikolaos cca 38 km. Hotel se nachází 
přímo u písčité pláže s pozvolným vstu-
pem do moře.

Vybavení: rozsáhlý hotelový komplex 
se skládá z hlavní hotelové budovy 
a několika bloků budov umístěných 
v krásné zahradě, nabízí 247 poko-
jů mnoha různých typů, vstupní halu  
s recepcí, 4 restaurace (hlavní restaura-
ce, à la carte restaurace se středomoř-
skou kuchyní Ayeri, asijská à la carte 
restaurace Sunset, Ouzeri/ Kafenion 
restaurace u pláže, otevřeno cca od 
konce května do půlky září), 3 bary, 
business centrum, konferenční míst-
nost, minimarket, 4 venkovní a 2 dět-
ské bazény se sladkou vodou, lázeňské 
centrum "The Aura Spa" (1 vnitřní vy-
hřívaný bazén, sauna, hamam, jacuzzi 
zdarma), plážové osušky, lehátka a slu-
nečníky u bazénu i na pláži, amfiteátr, 
animační programy v cizím jazyce (živá 
folklorní hudba a tance, bingo, dětské 
taneční párty a show), tenisové kurty 
(osvětlení za poplatek), stolní tenis, 
aerobik, plážový volejbal, fitness, vodní 
sporty.

Internet: WiFi připojení ve veřejných 
prostorách i na pokojích zdarma.

Ubytování: 2lůžkové pokoje s možností 
1 přistýlky v hlavní hotelové budově s vý-
hledem do zahrady nebo na moře, bun-

galovy s výhledem do zahrady či na moře 
(některé bungalovy mají soukromý nebo 
sdílený bazén za poplatek). Pokoje mají 
koupelnu/WC, individuální klimatizaci, 
lednici (minibar na vyžádání za poplatek), 
telefon, SAT/TV, menší trezor, fén, WiFi či 
kabelové připojení na internet zdarma, 
balkon či terasu. V bungalovech deluxe 
možnost 2 přistýlek pro děti. Dítě do 2 let 
věku se počítá jako osoba do maximální 
obsazenosti pokoje.

Služby za poplatek: procedury v lá-
zeňském centru „The Aura Spa“ (ma-
sáže, kosmetický salon a další), vodní 
sporty, osvětlení tenisových kurtů, ku-
lečník, minibar, hlídání dětí, à la carte 
restaurace. 

Pro děti: 2 dětské bazény, dětské hři-
ště, dětský klub (4–12 let), animační 
programy (v cizím jazyce), dětská po-
stýlka (nelze nad maximální obsazenost 
pokoje).

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
4,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den pří-
jezdu na recepci. 

www.firo.cz/KBX289

Oblíbený hotel v krétském stylu přímo u jedné z nejkrásnějších pláží letoviska Malia na 
východě ostrova. Vhodný pro náročné klienty všech věkových kategorií a pro rodiny 
s dětmi. Výborná tradiční krétská kuchyně.

Možnosti obsazení:  
pokoj, bungalov: XX / XXx / XXX
bungalov deluxe: max. XXX / XXxx

Hotel Ikaros Beach Luxury Resort & Spa 
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Nabídka fakultativních výletů se z  jednotlivých ob-
lastí i  letovisek vzhledem k velké rozloze ostrova liší. 
Aktuální nabídku a  bližší informace k  nabízeným 
výletům obdržíte na místě pobytu od delegátů naší 
cestovní kanceláře. Zde si dovolujeme upozornit pou-
ze na některé z nich. Výlety jsou organizovány s o� ci-
álními průvodci s licencí.

Knossos a Heraklion
Místa, která byste si neměli nechat ujít. Prohlíd-

ka nejvýznamnější krétské památky – zbytků paláce 
Knossos z dob mínojské civilizace. Následuje návště-
va historického jádra Heraklionu, benátské pevnosti 
v  přístavu, archeologického muzea a  městské trž-
nice. Individuální volno. Nabídka ze všech oblastí 
 ostrova.

Spinalonga
Nenáročný lodní výlet s  koupáním v  zátoce Ko-

lokitha a  s  obědem na lodi. Ostrůvek je vzdálený jen 
8 km severně od městečka Agios Nikolaos, na kterém 
Benátčané v roce 1579 vystavěli téměř nedobytnou po-
břežní pevnost vzdorující tureckým nájezdům. Později 
byla tato pevnost útočištěm malomocných, pro které 
tady krétská vláda roku 1903 vytvořila kolonii. V  sou-
časnosti je Spinalonga výletním místem spojeným 
s koupáním a obědem a s návštěvou  městečka Agios 
Nikolaos. Nabídka z oblasti severovýchodu ( Heraklion) 
a jihovýchodu ostrova (Makrigialos,  Ierapetra).

Řecký večer
Typická řecká vesnička v horách, tradiční místní jíd-

la, dobrá vína, folklorní hudba v doprovodu tanečníků 
v tradičních krojích, ukázky řeckých tanců. To vše čeká 
jen na vás. Nabídka z oblasti Heraklion až Malia.

Samaria
Pěší túra nejdelší soutěskou v  Evropě – 18 km 

dlouhá soutěska je patrně i nejznámější a nejkrásněj-
ší krétskou soutěskou, obklopenou pohořím a národ-
ním parkem Le� á Ori. Horská túra vhodná pro střed-
ně zdatné turisty vede dolů z náhorní plošiny Omalos 
půvabnou přírodou s  množstvím vzácných rostlin. 
Toto místo je také útočištěm chráněné kozy bezoáro-
vé aneb Kri-kri, která je symbolem krétské nepokojné 
a odvážné duše. Příchod k Železné bráně, nejužší části 

soutěsky, kde se stěny skal téměř dotýkají, je 
vrcholným zážitkem. Terén je místy kameni-
tý, doporučujeme proto boty s pevnou pod-
rážkou. Lze i z Heraklionu, ale ideální je pro 
klienty ubytované v  oblasti západní Kréty 
(Chania, Rethymno…  ).

Vodní park
Výlet pro všechny milovníky sladkovod-

ních bazénů, vodních radovánek, skluzavek, 
bazénů s  umělým vlnobitím, tobogánů, 
pomalých i divokých řek. Nabídka ze všech 
oblastí ostrova.

Santorini
Pohádkový ostrov Santorini, jeden z  nejkrásněj-

ších řeckých ostrovů, bájná Atlantida. Vrstvy lávy se 
střídají s pískem a solí. Útesy na černé lávě kontrastu-
jící s bílými domečky a kostelíky s modrými kopulemi 
zcela uchvátí každého návštěvníka. Ostrov, patřící ke 
kykladskému souostroví, vznikl vulkanickou činností. 
Nemůže být porovnáván s žádným jiným v Egejském 
moři. Při lodním výletě lze navštívit města Oia a Thira. 
Výlet je možný ze všech oblastí ostrova.

Ostrov Chrissi
Jde o  nejjižnější místo v  Evropě. Název Chrissi 

znamená v  řečtině Zlatý ostrov. Po prohlídce města 
 Ierapetry  odplouvá loď směrem na ostrov, kde je voda 
křišťálově průzračná. Máte čas na relaxaci, opalování 
a potápění. Nabídka pouze z oblasti Ierapetra, Mak-
rigialos.

Gramvousa
Lodní výlet k  divukrásnému a  neobydlenému, dříve 
pirátskému poloostrovu na severozápadě Kréty, kde si 
můžete vyjít na benátskou pevnost nebo se vykoupat 
v tyrkysově čisté vodě. Gramvousa patří k nejkrásněj-
ším místům na šnorchlování a potápění v průzračně 
čisté vodě plné mořských živočichů. Přesvědčte se 
o kráse zátoky Balos a pláže, kde je průzračně tyrkyso-
vá voda a teplé mělké moře s růžovým pískem. Nabíd-
ka z oblasti západní Kréty (Chania,  Rethymno, Bali).

VÝLETY

CENY VÝLETŮ dospělý

Knossos/Heraklion cca 40–54 EUR 
Festos/Gortys/Matala cca 48–58 EUR
Knossos/Lassithi cca 55–60 EUR
Lassithi/Agios Nikolaos cca 44–63 EUR
Rethymno/Chania/Arkadi cca 46–69 EUR
Spinalonga cca 36–63 EUR
Santorini cca 130–150 EUR
Řecký večer cca 47–57 EUR
Vodní park cca 30–42 EUR
Samaria  cca 45–74 EUR
Gramvousa cca 62–68 EUR
Elafonissi cca 44–50 EUR
Chrissi ostrov cca 57–63 EUR

Pozn: Uvedené ceny jsou pouze orientační a závisí na 
místě pobytu dle jednotlivých letovisek. Děti do 12 let 
mají většinou 50% slevu. Výlety si můžete zakoupit přímo 
na pobytovém místě u našeho delegáta s platbou v místní 
měně. Aktuální nabídka bude uvedena také v informacích, 
které před odletem od naší CK obdržíte. Na místě vám 
v případě zájmu naši delegáti rádi zajistí také pronájem auta.

soutěsky, kde se stěny skal téměř dotýkají, je 
vrcholným zážitkem. Terén je místy kameni-
tý, doporučujeme proto boty s pevnou pod-
rážkou. Lze i z Heraklionu, ale ideální je pro 
klienty ubytované v  oblasti západní Kréty 
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KRÉTA / MALIA

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bufe-
tu, dětské menu na oběd a večeři (rybí 
prsty, těstoviny, kuřecí nugetky, pizza) v 
hlavní restauraci. Sea Side  Beach restau-
race (12.00–16.00 hod.) - nápoje. Tropi-
cana bar u bazénu (10.30–17.45 hod.) 
- sladkosti, ovoce. Nápoje: Tropicana bar 
u bazénu (10.30–17.45 hod.) a Sea Side 
bar (10.00–22.45 hod.) - místní točené 
pivo, červené a bílé víno místní výroby, 
nealkoholické nápoje, džusy, filtrovaná 
káva a čaj. V all inclusive jsou zahrnuty 

nealkoholické nápoje a alkoholické ná-
poje místní výroby (brandy, gin, vodka, 
whisky, rum, rakije, ouzo). All inclusive 
končí v 11 hodin v den odletu.

Poloha: hotel leží přímo u písčité plá-
že s pozvolným vstupem do moře 
v letovisku Malia (centrum 200 m).  
V blízkosti řada uliček s obchody, ta-
vernami, bary a diskotékami. Vzdá-
lenost od Heraklionu a letiště 37 km  
a od Agios Nikolaos 22 km.

Vybavení: hotelový areál prošel rozsáh-
lou rekonstrukcí, rozdělený do 6 bloků 
budov se 102 pokoji (v jedné budově vý-
tah) nabízí vstupní halu s recepcí a SAT/
TV, hlavní restauraci Estia, restauraci à la 
carte Elia - za poplatek (nutná rezerva-
ce), bar/restauraci Sea Side u pláže, bar 
Tropicana u bazénu (otevřen červen-zá-
ří), 3 bazény se sladkou vodou, 1 dětský 
bazén se sladkou vodou, jacuzzi, fitness, 
minimarket, lehátka a slunečníky u ba-
zénů a na pláži zdarma, stolní tenis, šip-
ky, lázeňské centrum, kosmetický salon, 
animační programy.

Zrenovovaný hotel, oblíbený díky své poloze u krásné písčité pláže letoviska Malia, je 
vhodný pro mladé klienty i rodiny s dětmi. Příjemný personál i atmosféra hotelu.

Hotel High Beach 
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Možnosti obsazení: superior pokoj: XX / XXx / XXX
rodinný pokoj a mezonet: max. XXXX

Internet: WiFi na recepci zdarma.  
Premium připojení za poplatek. Interne-
tový koutek. 

Ubytování: pokoje mají koupelnu/WC, 
individuální klimatizaci, malou ledničku, 
telefon, SAT/TV, fén, kávový set, balkon 
či terasu. Nabízíme 2lůžkové  superior 
pokoje s možností 1 přistýlky, 2patro-
vé mezonety až pro 4 dospělé osoby 
a rodinné pokoje se 2 oddělenými 
2lůžkovými ložnicemi (2 lůžka formou 
standardní manželské postele nebo 
přistýlky, pokoje oddělené koupelnou 
uprostřed). Přistýlky ve formě rozkládací 
pohovky nebo lehátka s kvalitní matrací. 
Mezonety a rodinné pokoje mají navíc k 
dispozici župany a přezůvky (za depozit 
cca 25 EUR). Pokoje v nově postaveném 
bloku v první řadě přímo u pláže nena-
bízíme. Dítě do 2 let věku se počítá jako 
osoba na pokoji do maximální obsaze-
nosti pokoje.

Služby za poplatek: kulečník, sauna 
(cca 5 EUR/ 20 min.), hamam, masáže, 
kadeřnictví, služby kosmetického salo-
nu, plážové ručníky (záloha cca 10 EUR, 
výměna cca 2 EUR), nemotorizované 
vodní sporty (šlapadla, kánoe), motori-
zované vodní sporty, gala večeře, trezor 
na pokoji (cca 25 EUR/týden), WiFi Pre-
mium, služby prádelny, nápoje nezahr-
nuté do all inclusive.

Pro děti: dětský bazén, dětské hřiště, 
dětská postýlka (nelze nad maximální 
obsazenost pokoje), dětský klub (v cizím 
jazyce, v období července a srpna), hlí-
daní dětí (za poplatek).

Povinné příplatky: Pobytová taxa  
3,00 EUR/pokoj/noc splatná v den pří-
jezdu na recepci.

www.firo.cz/KHI289
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KRÉTA / CHERSONISSOS

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou bufe-
tu, vybrané alkoholické a nealkoholické 
nápoje místní výroby (11.00-00.45 hod.), 
nápoje v hlavním baru (17.00-00.45 
hod.), dopolední i odpolední teplé i stu-
dené občerstvení ve snack baru 

Poloha: hotel byl postaven v centrální 
části krétského pobřeží mezi letovisky 
Stalida (cca 1 km) a Chersonissos (cca 
1,5 km), živé letovisko Malia je vzdáleno 
cca 5 km. Členitý komplex Nana Beach 
se nachází přímo na písčité pláži a je ty-
pický řeckým stylem doplněným o krás-
nou zahradu. V ní je rozmístěno několik 
budov a bungalovů, bazény, sportoviště. 
Letiště Heraklion se nachází cca 25 km 
od hotelu. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, několik 
restaurací, 4 à la carte restaurace (nutná 
rezervace předem), 3 bary, snack bary, 
bazény, jacuzzi, atrakce ve formě malé-
ho aquaparku pro děti, dětské bazény, 
fitness studio, wellness centrum (vnitřní 
bazén s jacuzzi, sauna, parní lázeň, masá-
že, zkrášlovací procedury - za poplatek), 

tenisové kurty, minibasketbal, stolní tenis, 
kulečník, stolní fotbal, plážový volejbal, 
šachy, malé fotbalové hřiště, kadeřnické a 
nehtové studio, kánoe, potápěčské cent-
rum, lehátka a slunečníky u bazénu i na 
pláži, plážové osušky (za vratný depozit), 
půjčovna automobilů, lékař, minimarket, 
zlatnictví, konferenční místnost, denní 
animační aktivity během dne, večerní 
show, taneční show.  

Internet: WiFi za poplatek.

Ubytování: 2lůžkové pokoje s možností 
až 2 přistýlek (matrace) mají balkon nebo 
terasu, individuální klimatizaci, trezor (za 
poplatek), SAT/TV, ledničku, telefon, vy-
soušeč vlasů. Pokoje jsou buď s výhledem 
na moře, nebo s výhledem do zahrady.  

Služby za poplatek: trezor, osvětlení 
tenisových kurtů, lekce tenisu s instruk-
torem, wellness centrum, konferenční 
místnost, hlídání dětí na vyžádání dopře-
du, WiFi, kulečník, stolní fotbal.  

Pro děti: vodní atrakce, dětské hřiště, 
miniklub, dětská postýlka (zdarma), dět-
ské jídelní stoličky pouze v restauraci, hlí-
dání dětí na vyžádání a za poplatek. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa  
4,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den pří-
jezdu na recepci.

www.firo.cz/KNB289

Tento atraktivní hotel a komplex bungalovů je vystavěn v krásné rozsáhlé zahradě. V roce 2019 prošel kompletní 
renovací. Je vhodný pro ty, kteří chtějí strávit dovolenou v krásném hotelu, užívat si naplno kvalitních služeb  
all inclusive a zároveň trávit čas v klidném prostředí.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx / 
XXxx / XXXx

Hotel Nana Golden Beach Resort 

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

2. dítě do 12 let
 za mimořádnou cenu
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KRÉTA / BALI

Stravování: polopenze formou bu-
fetu

Poloha: hotel s velkou zahradou  
a výbornou polohou u písčité pláže se 
nachází v klidnější okrajové části oblí-
beného letoviska Bali. Od pláže je od-
dělen pouze místní cestou. Centrum  
s obchody, tavernami a bary je zhru-
ba 400 m od hotelu, nejbližší super-
market 50 m. Zastávka autobusu cca  
1,5 km. Vzdálenost od Heraklionu je 
cca 50 km a od Rethymna 30 km.

Vybavení: hotelový areál s 62 pokoji 
nabízí vstupní halu s recepcí, výtah, 
menší restauraci s terasou, bar u ba-
zénu, Mambo Coctail bar na pláži, TV 
kout, stolní tenis, bazén se sladkou 
vodou, lehátka a slunečníky u bazénu  
i v zahradě zdarma.

Internet: WiFi připojení v areálu (i na 
pokojích) zdarma.

Ubytování: 2lůžkové pokoje s mož-
ností 1 přistýlky pro dospělého nebo 
1-2 přistýlek pro děti mají koupelnu/
WC, klimatizaci, telefon, SAT/TV, WiFi 
připojení, fén, ledničku a balkon či te-
rasu.

Služby za poplatek: trezor na pokoji, 
plážové osušky, lehátka a slunečníky 
na pláži, vodní sporty na pláži.

Pro děti: dětský bazén se sladkou 
vodou, dětské hřiště, dětská postýlka 
zdarma.

Poznámka: Dítě ve věku do 2 let se 
započítává do maximální obsazenosti 
pokoje. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
3,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci.

www.firo.cz/KBS289

Oblíbený klidný hotel s výbornými službami u nádherné pláže s pozvolným vstupem do moře, 
jehož součástí je příjemná zahrada s lehátky a slunečníky a dětský koutek. Hotel je vhodný pro 
páry i rodiny s dětmi.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX 
/ XXxx

Hotel Bali Star 

 
Video na 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
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KRÉTA / STALIDA

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, vybrané alkoholické a nealkoho-
lické nápoje místní výroby (pivo, víno, 
místní alkoholické nápoje (vodka, 
gin, rum, whisky, tequila, campari), 
voda, džusy, káva, čaj) 10.00–23.00 
hod. v baru a v plážovém baru 10.00-
18.00 hod. Svačina v baru u bazénu 
(10.00-18.00 hod.), zmrzlina a zá-

kusky (15.00-16.00 hod.). 1x za po-
byt možnost čerpání večeře v řecké 
taverně nebo v italské à la carte re-
stauraci (restaurace otevřeny v období 
10.05.-30.10.) - rezervace na recepci. 
Nově otevřená asijská restaurace. Ho-
tel neposkytuje balíček místo oběda, 
ani pozdní večeři. Animační programy  
6x týdně.

Poloha: hotel se nachází v centru le-
toviska Stalida, cca 20 m od písčité 
pláže s pozvolným vstupem do moře 
(vstup do moře místy kamenitý), která 
je v dosahu přes místní komunikaci/
promenádu spojující střediska Stalida 
a Malia. V blízkosti hotelu je mnoho 
obchůdků, taveren, kaváren a barů. 
Vzdálenost od Heraklionu cca 35 km.

Vybavení: rozsáhlý hotelový komplex 
několika budov s 380 pokoji obklo-
pený zahradou nabízí vstupní halu  

Rušný hotel s širokou nabídkou služeb a výbornou tradiční krétskou kuchyní. Vhodné pro 
rodiny s dětmi. Nově otevřený akvapark.

Hotel Cactus Beach 
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jen s FIRO-tour

all inclusive 

1. dítě do 7 let
 od 99 Kč 

2. dítě do 7 let
 za mimořádnou cenu

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
PARDUBICE
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Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX / XXxx

s recepcí, výtah, konferenční místnost, 
hlavní restauraci, 1x à la carte italská 
restaurace a 1x řecká taverna, 3 bary 
u bazénů, 3 venkovní sladkovodní ba-
zény a 1 dětský bazén, lehátka a slu-
nečníky u bazénů, TV místnost, mini-
market, stolní tenis, plážové osušky za 
zálohu 10 EUR (výměna za poplatek), 
místnost pro úschovu kufrů s možnos-
tí se osprchovat. Animační programy 
6x týdně, vodní park 10.00-18.00 
(10.05.-30.10.).

Internet: WiFi zdarma.

Ubytování: 2lůžkové pokoje s mož-
ností 1 přistýlky pro dospělého nebo 
1-2 přistýlek pro děti mají koupelnu/
WC, klimatizaci, telefon, rádio, SAT/
TV, lednici, fén, balkon nebo terasu. 
Dítě do 2 let věku se počítá jako oso-
ba do maximální obsazenosti pokoje.

Služby za poplatek: trezor na re-

cepci i na některých pokojích, biliár, 
minigolf, fitness a lázeňské centrum 
s vnitřním bazénem (v hotelu Cactus 
Royal), lehátka a slunečníky na pláži 
cca 10 EUR/den, výměna plážových 
osušek (poplatek cca 1 EUR), vod-
ní sporty na pláži. Záloha na kartu 
pro vjezd na hotelové parkoviště  
(cca 10 EUR).

Pro děti: dětské hřiště, dětský bazén, 
dětská postýlka (na vyžádání, nelze 
nad maximální obsazenost pokoje), 
animační programy pořádané hote-
lem (český jazyk není garantován), 
miniklub pro děti (4-12 let), akvapark.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
3,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci.

www.firo.cz/KCB289
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KRÉTA / CHERSONISSOS

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu vč. pozdní snídaně a pozdní veče-
ře v hlavní restauraci Cosmos (budova 
Maris), nápoje během obědů a večeří 
(místní víno, pivo, nealkoholické ná-
poje, voda), bufetové snídaně a obědy  
v restauraci Estia (budova Terra), bu-
fetové obědy v restauraci Almyra u 
hlavního bazénu, 4 à la carte restaura-
ce (BBQ bufetová restaurace Cochlias, 
restaurace Platia, tradiční krétská ta-
verna Pithos, italský bufet v restauraci  
Estia, čerpání 1x za týden v každé, nut-

ná rezervace přes internet). V barech 
během dne lehké občerstvení, ovoce, 
neomezené množství alkoholických  
a nealkoholických nápojů místní výro-
by (do 24.00 hod.). Akvapark v hotelu.

Poloha: hotel v malém zálivu přímo 
u písčité pláže s pozvolným vstupem 
do moře (část pláže skalnatá, vstup do 
moře kamenitý, doporučujeme obuv do 
vody), nedaleko centra rušného letovis-
ka Chersonissos (cca 500 m). Vzdále-
nost od letiště v Heraklionu cca 24 km.

Vybavení: rozsáhlý hotelový areál se 
680 pokoji postavený ve stylu tradiční 
krétské vesničky, obklopený krásnou 
zahradou, se skládá ze dvou hlavních 
budov (Maris a Terra) a části s bunga-
lovy. Nabízí vstupní halu s recepcí, kon-
ferenční zázemí, 2 hlavní restaurace,  
4 restaurace à la carte (nutná rezerva-
ce předem přes internet), 6 barů, vý-
tahy, TV a internetový kout, zlatnictví, 
minimarket, 6 venkovních a 1 vnitřní 
bazén se sladkou vodou, 6 dětských 
bazénů (jeden se skluzavkami), orto-
doxní kostelík v areálu hotelu, lehátka 
a slunečníky u bazénů a na pláži zdar-
ma, plážové osušky, lázeňské centrum, 
tenis, stolní tenis, pétanque, plážový 
volejbal, šipky, minifotbal, minigolf.  
Široká nabídka animačních a zábavních 
programů, včetně lekcí vaření, řečtiny 
či typicky krétských aktivit jako stříhá-
ní ovcí, sběr hroznů apod. Část hotelu  
s druhou hlavní budovou Terra je 
umístěna nad místní komunikací.

Internet: WiFi připojení zdarma ve 
veřejných prostorách i na pokojích. 
Vysokorychlostní internet za poplatek.

Ubytování: 2lůžkové pokoje s mož-
ností 1 přistýlky pro dospělého nebo 
dítě mají koupelnu/WC, individuál-
ní klimatizaci, trezor, WiFi připojení, 
malou ledničku, fén, SAT/TV, telefon, 
zařízení na přípravu kávy/čaje, plážové 
osušky, balkon či terasu. Pokoje jsou 
v hlavní budově Maris. Dítě do 2 let 
věku se počítá jako osoba do maximál-
ní obsazenosti pokoje.

Služby za poplatek: tenisové lekce, 
fitness, lázeňské a wellness centrum, 
kulečník, služby prádelny, kadeřnictví, 
vodní sporty na pláži, půjčovna kol, 
hlídání dětí, široká nabídka kosme-
tických a relaxačních služeb a terapií, 
vysokorychlostní internet.

Pro děti: dětský klub Asterias (4–11 
let), dětské bazény, akvapark, animač-
ní programy.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
4,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci.

www.firo.cz/KCM289

Rozsáhlý komplex v podobě  krétské vesničky obklopené zahradou nedaleko rušného letovis-
ka Chersonissos s obchody, tavernami, bary a nočními kluby. Bohatá nabídka hotelových služeb.  
Oblíbený hotel s příjemným personálem, chutná strava. Pro klienty, kteří oceňují tradiční řecký styl. 
Nově akvapark v hotelu.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX (dítě 
do 2 let se započítává do obsazenosti 
pokoje)

Hotel Creta Maris Beach Resort 

 
Video na 

jen s FIRO-tour

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

De Luxe dovolená 
pro náročné
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KRÉTA / KOKKINI HANI

Stravování: all inclusive 

All inclusive: Hlavní restaurace: 7.30–
10.30 snídaně formou bufetu, 10.30–
11.00 pozdní snídaně, 12.30–14.30 
oběd formou bufetu, 18.30–21.30 
večeře formou bufetu. U snídaně filtro-
vaná káva, čaj, voda, u oběda a večeře 
nealkoholické nápoje, pivo, víno Hlavní 
bar: 17.00–24.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané), filtrovaná káva Snack 
bar u bazénu: 10.00–18.00 nealkoholic-
ké nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná 
káva, 10.00–12.00 a 15.30–18.00 lehké 
občerstvení, 12.30–14.30 zmrzlina, ovo-
ce, zákusky, 10.00–18.00 filtrovaná káva, 
čaj, zákusky Bar na pláži: 10.00–18.00 
nealkoholické nápoje, filtrovaná káva, 
pivo Restaurace s obsluhou: 19.00–
22.00 večeře (servírovaná, výběr z menu), 
otevřená 6 dní v týdnu, možno využít po 
předchozí rezervaci. Výše uvedené časy  
a místa se mohou změnit.

Poloha: hotelový komplex se skládá  
z hlavní budovy, dvou vedlejších budov 
a bungalovů umístěných v zahradě pří-
mo u písečné pláže. V blízkosti najdete 
několik obchodů, restaurací a taveren. 

Centrum letoviska Kokkini Hani je vzdá-
lené cca 1,5 km, hlavní město Heraklion 
cca 15 km.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, hlavní 
restaurace, hlavní bar, snack bar u bazé-
nu, bar na pláži (nápoje zdarma, ostatní 
za poplatek), Wi-Fi, minimarket, bazén se 
slanou vodou (lehátka, slunečníky a osuš-
ky zdarma), bazén u anex budovy, dětské 
hřiště, miniklub v cizím jazyce, 2 tenisové 
kurty, stolní tenis, fitness, prádelna, par-
koviště, kadeřnictví. 

Internet: Wifi zdarma na pokoji a v lob-
by. 

Ubytování: vkusně zařízené pokoje  
s individuální klimatizací, SAT/TV, telefo-
nem, koupelnou, WC, vysoušečem vlasů, 
miniledničkou, setem na přípravu kávy/ 
čaje, WiFi (zdarma), trezorem (zdarma), 
balkonem nebo terasou.

Služby za poplatek: internetový koutek 
za poplatek, masáže.

Pro děti: dětské hřiště, dětský bazén, 
miniklub, dětská postýlka a židlička na 
vyžádání zdarma. 

Poznámka: U večeře je vyžadováno for-
mální oblečení.

Povinné příplatky: Pobytová taxa  
3,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den pří-
jezdu na recepci.

www.firo.cz/KXA289

Hotel je ideálním místem pro strávení klidné rodinné dovolené, doporučujeme jej všem věkovým skupinám.

Možnosti obsazení: 
XX / XXx / XXX / XXxx / XXXx

Hotel Arina Beach 

novinka v nabídce

all inclusive 

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
PARDUBICE

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč
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KRÉTA / BALI

Stravování: bez stravy

Poloha: budova se studii a apartmá-
ny se nachází v odlehlé zátoce, přímo 
u veřejné písčito-oblázkové oblíbené 
pláže (zejména o víkendech může být 
dost obsazená), v klidnější okrajové 
části oblíbeného letoviska Bali. Nákup-
ní možnosti, bary, taverny, autobusová 

zastávka cca 2,5 km. Nevhodné pro 
klienty s omezením pohybového apa-
rátu (strmé klesání/ stoupání). Nutno 
dojít pěšky se zavazadly cca 200 m 
do studií po strmé přístupové cestě. 
Vzdálenost od Heraklionu cca 50 km, 
od Rethymna 35 km.

Vybavení: budova s 10 pokoji, taver-
na (možno platit kartou).

Internet: WiFi připojení zdarma v ta-
verně i na pokojích.

Ubytování: studia s 1 přistýlkou mají 
terasu nebo balkon s panoramatic-
kým výhledem na moře, koupelnu se 
sprchou/WC, kuchyňský kout, lednici, 
fén, TV, klimatizaci (za poplatek). 

Služby za poplatek: klimatizace  
(cca 5 EUR/den), trezor na pokoji  
(cca 2 EUR/den), šlapadla na pláži, le-
hátka a slunečníky na pláži (cca 6 EUR/
set).

Pro děti: dětská postýlka zdarma.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci.

www.firo.cz/KVT289

Renovovaná studia v nádherné zátoce u hezké pláže, vhodná pro strávení klidné dovolené. Všechny 
pokoje mají úžasný výhled na moře. V taverně s výbornou kuchyní z domácích produktů možnost 
snídaní, obědů i večeří.

Možnosti obsazení: 
studio: XX / XXx / XXX

Studia Evita 

 
Video na 

jen s FIRO-tour

1. dítě do 12 let
 od 2 990 Kč

2. dítě do 12 let
 od 2 990 Kč

3. osoba
za mimořádnou cenu

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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KRÉTA / BALI

Stravování: all inclusive

All inclusive: snídaně, obědy a veče-
ře formou bufetu v restauraci, nápoje 
během jídla (místní pivo, víno, voda, 
nealkoholické nápoje a džusy), nápoje 
v baru u bazénu (11.00-23.00 hod., 
nealkoholické nápoje, džusy, víno, 
pivo a alkoholické nápoje místní výro-
by, káva, čaj - samoobslužný systém).

Poloha: hotel se nachází ve svahu a je 
obklopený olivovým hájem a krásnou 
udržovanou zahradou, nabízí úžas-
ný výhled na malebné letovisko Bali  
a okolní hory Talea Ori. V okolí hotelu 
se nachází několik pláží, nejbližší or-
ganizovaná písčito-oblázková pláž cca  
5 minut od hotelu. Kavárny, taverny  
a obchůdky v pěším dosahu. Vzdá-
lenost od letiště v Heraklionu cca  
50 km, do letoviska Rethymno cca  
30 km (dostupné místní dopravou). 

Vybavení: rodinný hotel se 48 pokoji 
v patrové budově nabízí menší vstupní 
halu s recepcí a lobby barem, restaura-
ci s terasou, společenskou místnost se 
SAT/TV, bar u bazénu, bazén, lehátka 

a slunečníky u bazénu, místnost pro 
zavazadla.  

Internet: WiFi připojení ve veřejných 
prostorách zdarma.

Ubytování: 2lůžkové pokoje s mož-
ností 1 přistýlky mají koupelnu/WC, 
fén, telefon, trezor (za poplatek), 
malou ledničku, SAT/TV, individuální 
klimatizaci a balkon či terasu.

Služby za poplatek: trezor na po-
koji (cca 2 EUR/den), služby prádelny, 
nápoje po 23.00 hod., nápoje nezařa-
zené do systému all inclusive, lehátka  
a slunečníky na pláži. 

Pro děti: dětský sladkovodní bazén, 
dětská postýlka (lze nad maximální 
obsazenost pokoje). 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci.

www.firo.cz/KXI289

Hezký hotel s příjemnou rodinnou atmosférou vám umožní prožít poklidnou dovolenou. Přes den se můžete 
věnovat vodním sportům u moře či relaxovat u hotelového bazénu a večer se můžete jít pobavit do okolních 
restaurací, barů a taveren. Pro svou polohu není vhodný pro klienty s omezenou pohyblivostí nebo s problémy 
s chůzí.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX

Hotel Xidas Garden 

jen s FIRO-tour

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
PARDUBICE
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KRÉTA / ADELIANOS KAMPOS

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou 
bufetu, vybrané alkoholické a ne-
alkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.00 hod.), nápoje v hlavním 
baru (18.00–23.00 hod.), dopolední  
a odpolední teplé i studené občerstve-
ní ve snack baru na pláži (10.00–16.00 
hod.), zmrzlina, káva, čaj a zákusek 
(16.30–17.30 hod.). 

Poloha: hotel leží u písčité pláže  
(v moři místy kamenné útesy, dopo-
ručujeme boty do vody), asi 50 m od 
centra vodních sportů na pláži, nej-
bližší obchody a restaurace přes silnici, 
zastávka autobusu cca 80 m. Vzdále-

nost od Rethymna cca 6 km, letiště cca  
75 km.

Vybavení: hotelový komplex se 108 
pokoji v osmi 2patrových budovách 
obklopených krásnou zahradou nabízí 
vstupní halu s recepcí a TV koutkem, 
restauraci, hlavní bar, snack bar na 
pláži, bazén se sladkou vodou, lehátka 
a slunečníky u bazénu a na pláži zdar-
ma, stolní tenis. Hotel pro své hosty 
pořádá řecké večery s živou hudbou  
a tancem. Hotel poskytuje plážové 
osušky za poplatek.

Internet: WiFi připojení zdarma,  
internetový koutek zdarma. 

Ubytování: 2lůžkové pokoje s mož-
ností 1 přistýlky mají koupelnu se 
sprchou/WC, individuální klimatiza-
ci, telefon, SAT/TV, miniledničku, fén  
a balkon nebo terasu. Pokoje s výhle-
dem na moře možné za poplatek na 
místě (dle aktuální obsazenosti hotelu, 
hradí se na recepci).

Služby za poplatek: trezor na pokoji 
(cca 2 EUR/den), vodní sporty na pláži, 
plážové osušky.

Poznámka: Hotel pouze pro dospělé. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
3,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci.

www.firo.cz/KEB289

Oblíbený hotel s příjemnou a klidnou atmosférou a výhodnou polohou u pěkné pláže. Pouze 
pro klienty starší 16 let. Výborná kuchyně a služby. Blízko centra živého letoviska s tavernami, 
kavárnami, bary a obchůdky.  

Možnosti obsazení: XX / XXX

Hotel Eva Bay 

 
Video na 

jen s FIRO-tour

all inclusive 

pouze pro dospělé

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
PARDUBICE
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KRÉTA / KOKKINI HANI

Stravování: polopenze formou bufetu, 
all inclusive za příplatek 

All inclusive: plná penze formou bufe-
tu v hlavní restauraci, tematické večeře, 
1x týdně večer se živou hudbou, hlavní 
bar (12.00-00.30 hod.), bar u bazénu 
(10.30-18.30 hod.) - svačiny, káva a zá-
kusek, bar u pláže (10.30-18.00 hod.) 
- nealko a voda, (24.00-01.30 hod. 
nápoje za poplatek), místní alkoholické 
nápoje, nealkoholické nápoje. Klienti 
ubytovaní v suitách se mohou stravovat 
v restauraci Swell. U pánů jsou u večeře 
požadovány dlouhé kalhoty.

Poloha: hotel leží přímo u přírodního 
zálivu s písčitou pláží (mělký, pozvolný 
vstup do moře), cca 500 od centra malé-
ho letoviska Kokkini Hani (možnost pěk-
ných procházek), autobusová zastávka 
40 m od hotelu, cca 10 km od letiště,  
12 km od Heraklionu, golfové hřiště 14 km.

Vybavení: rozsáhlý hotelový areál se 
133 pokoji postavený ve stylu tradiční 
vesničky s bungalovy a suitami umís-
těnými v zahradě nabízí vstupní halu  
s recepcí, fitness, TV kout, 2 bazény, plá-
žové osušky, bar na pláži (červen-září), 
bar u bazénu (květen-září), lobby bar, 
restauraci Amvrosia, à la carte restauraci 
Swell, zdarma lehátka a slunečníky u ba-
zénu i na pláži, zdarma plážové pavilony 

pro hosty v junior suitách (pro ostatní 
dle dostupnosti za poplatek), zábavní 
programy, pilates, jógu.

Internet: WiFi připojení zdarma (ve 
vstupní hale, na pláži a v konferenčních 
prostorách).

Ubytování: hotel nabízí různé typy 
pokojů: Junior suite s výhledem do kra-
jiny, junior suite s výhledem na moře, 
na vyžádání Island Junior suite (pokoje 
umístěné přímo u moře na malém po-
loostrůvku). Pokoje mají 1 přistýlku pro 
dítě, koupelnu/WC, SAT/TV, fén, plá-
žové ručníky, individuální klimatizaci, 
stropní ventilátor, ledničku, trezor (zdar-
ma), balkon či terasu. 

Služby za poplatek: masáže, manikú-
ra, pedikúra, hlídání dětí (na vyžádání), 
plážové pavilony cca 25 EUR/ den, dle 
dostupnosti, v suitách zdarma, služby 
prádelny, potápění, motorizované vodní 
sporty.

Pro děti: dětská postýlka zdarma (na 
vyžádání), dětské židle v restauracích  
a na barech, dětské hřiště, dětský bazén 
(se sladkou i slanou vodou).

Povinné příplatky: Pobytová taxa  
3,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den pří-
jezdu na recepci.

www.firo.cz/KNO289

Příjemný hotel se širokou nabídkou služeb s úžasnou polohou přímo u krásné písčité pláže, 
vhodný i pro náročnější klienty a pro rodiny s dětmi. Součástí hotelu je plážová à la carte restau-
race Swell pod dohledem vyhlášeného šéfkuchaře.

Možnosti obsazení: XX / XXx

Hotel Knossos Beach Bungalows & Suites 

all inclusive 

PRAHA
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KRÉTA / MATALA

Stravování: polopenze bufetová, all in-
clusive za příplatek 

All inclusive: během jídla místní vína, 
místní piva, karafa vody, ovocné džusy, 
soda. Studený snack 10.00 - 18.00 hod. 
v Pool Baru. Nápoje jsou servírovány ve 
skle v časovém rozmezí 10.30-23.00 
hod. - místní nápoje - ouzo, rakije, 
místní brandy, pivo, překapávaná káva, 
čaj, nealkoholické nápoje, místní vína, 
koktejly a místní alkohol (whisky, vodka, 
rum a gin). Služba all inclusive nezahr-

nuje importované nápoje, jsou za extra 
příplatek. Po 23.00 hod. se všechny ná-
poje platí. All inclusive končí v den od-
jezdu v 15.00 hodin. 

Poloha: hotel se nachází nedaleko cen-
tra letoviska Matala, v těsné blízkosti 
krásné a známé písčité pláže Matala 
(cca 50 m), která získala ocenění mod-
ré vlajky symbolizující čistotu a bezpeč-
nost. Pláž měří 250 metrů na délku a 45 
metrů na šířku. Nejbližší restaurace cca  
20 m, obchod cca 40 m. Zastávka au-
tobusu přímo před hotelem. Letiště cca 
75 km.

Vybavení: hotelový areál, tvořený 
hlavní budovou a 5 dalšími jednopat-
rovými budovami s celkem 70 pokoji, 

Hotel s výbornou polohou v blízkosti jedné z nejoblíbenějších pláží Kréty. Vhodnější pro nenáročné 
klienty všech generací. 

Hotel Fragiskos 

jen s FIRO-tour

all inclusive 
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Možnosti obsazení: 
XX / XXX / XXx / XXxx

nabízí menší vstupní místnost s recepcí  
a TV, restauraci s výhledem na moře, bar, 
malé jednoduché fitness, stolní tenis, 
pétanque, volejbal, basketbal, 2 bazény 
- první u hlavní budovy, druhý v zadní  
části areálu u fitness, lehátka a slunečníky  
u bazénu.

Internet: WiFi zdarma ve veřejných pro-
storech. 

Ubytování: zařízené 2lůžkové pokoje  
s možností 1 přistýlky pro dospělého 
nebo 2 přistýlek pro děti mají koupelnu/
WC, telefon, trezor (za poplatek), klima-
tizaci (5 EUR pokoj/den), TV, telefon, led-
nici a balkon či terasu.

Služby za poplatek: internetový kou-
tek, trezor na pokoji (cca 2 EUR/den), 
lehátka a slunečníky na pláži, kulečník  

a stolní hry, klimatizace. 

Pro děti: dětský bazén, dětská postýlka.

Poznámka: V červnu v oblasti Matala 
probíhá čtyřdenní Hippies Festival. Fes-
tival je vhodný pro milovníky hudby, ale 
je nutné počítat s tím, že se jinak klidné 
letovisko změní v rušnou stage. Termín se 
může měnit, proto si vždy ověřte u vaše-
ho prodejce přesné dny festivalu. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa  
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den pří-
jezdu na recepci.

www.firo.cz/KFR289
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KRÉTA / MATALA

Stravování: polopenze, za příplatek all 
inclusive 

All inclusive: během jídla místní vína, 
místní piva, karafa vody, ovocné džu-
sy, soda. Studený snack 10.00 - 18.00 
hod. v Garden baru. Nápoje jsou serví-
rovány v časovém rozmezí 10.30-23.00 
hod. - místní nápoje - ouzo, rakije, 
místní brandy, pivo, překapávaná káva, 
čaj, nealkoholické nápoje, místní vína, 
koktejly a místní alkohol (whisky, vod-
ka, rum a gin). Služba all inclusive ne-

zahrnuje importované nápoje, jsou za 
extra příplatek. Po 23.00 hod. se všech-
ny nápoje platí. All inclusive končí v den 
odjezdu v 15.00 hod.

Poloha: hotel se nachází na klidném 
místě, cca 400 m od písečné pláže  
s pozvolným vstupem do moře, od 
které je oddělen místní komunikací. 
Do centra letoviska Matala s řadou ob-
chůdků, taveren a barů je to cca 600 m.  
Letiště v Heraklionu je vzdáleno cca 75 
km. 

Vybavení: hotel nabízí vstupní halu  
s recepcí, bar, TV místnost, bazén, le-
hátka a slunečníky u bazénu. 

Internet: WiFi na recepci a v baru zdar-
ma. 

Ubytování: 2lůžkové pokoje mají kou-
pelnu/WC, telefon, ledničku, klimatiza-
ci (za poplatek), balkon nebo terasu. 

Služby za poplatek: připojení na in-
ternet na pokoji, lehátka a slunečníky 
na pláži, klimatizace 5 EUR/den.

Pro děti: dětský bazén. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den pří-
jezdu na recepci.

www.firo.cz/KSP289

Hotel ve známém letovisku Matala na jihu Kréty, které nabízí jednu z nejkrásnějších a neoblíbenějších 
pláží ostrova.  Vhodné pro nenáročné klienty. 

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx

Hotel Princess Europa  

jen s FIRO-tour

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
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KRÉTA / GEORGIOUPOLIS

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu vč. nápojů během jídla (víno, pivo, 
nealkoholické nápoje, voda); nealko-
holické a alkoholické nápoje místní vý-
roby 11.00-24.00 hod. (vybrané kok-
tejly místní výroby, pivo, víno, destiláty, 
káva, čaj); lehké občerstvení během 
dne 11.00-18.00 hod. v baru na pláži 
a v baru u bazénu; půlnoční občerst-
vení 23.00-24.00 hod.; lehátka a slu-
nečníky na pláži, animační programy. 

Poloha: hotel se nachází na krásné 
písčité pláži vhodné pro děti (oceněná 
modrou vlajkou), cca 4 km od rybář-
ské vesničky Georgioupolis, 17 km od 
Rethymna, transfer z letiště v Herakli-
onu trvá cca 90 minut.

Vybavení: komplex se skládá z hlavní 
budovy a 3 vedlejších budov a nabí-
zí ubytování v celkem 206 pokojích. 
Nabízí vstupní halu s recepcí, hlavní 
restauraci, hlavní bar s terasou, bar  
u bazénu, bazén, dětský bazén, lehát-
ka a slunečníky u bazénu i na pláži, 

plážové osušky (zdarma), TV koutek, 
minimarket, tělocvičnu, tenisový kurt, 
stolní tenis, plážový fotbal a volejbal, 
vodní sporty na pláži, SPA centrum 
(za poplatek - sauna, masáže, turecké 
lázně, jacuzzi), animační programy bě-
hem dne, večerní programy. 

Internet: WiFi po celém hotelu a na 
pokojích zdarma. 

Ubytování: 2lůžkové pokoje s mož-
ností 1 přistýlky jsou prostorné a mo-
derně vybavené, mají balkon nebo 
terasu, individuální klimatizaci/topení, 
minibar, trezor, telefon, SAT/TV, vysou-
šeč vlasů. Pokoje jsou s výhledem na 
moře/do zahrady/na hory. 

Služby za poplatek: SPA centrum, 
vodní sporty na pláži, hlídání dětí.

Pro děti: dětský bazén, dětský klub, 
dětské hřiště, dětské jídelní židličky, 
dětské postýlky, hlídání dětí (na vyžá-
dání a za poplatek).

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
4,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci.

www.firo.cz/KMT289

Luxusní hotel přímo u krásné široké pláže s pozvolným vstupem do moře, vysoký standard služeb, 
sportovní vyžití pro děti i dospělé.

Možnosti obsazení: standardní pokoj: XX / XXx / XXX
boční výhled na moře: XX / XXx / XXX

Hotel Mythos Palace & Spa 

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
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KRÉTA / GEORGIOUPOLIS
Stravování: all inclusive

All inclusive: snídaně, obědy a večeře 
formou bufetu, pozdější kontinentální 
snídaně ve snack baru, místní víno, 
voda, místní pivo, nealkoholické nápo-
je (soda, ovocný džus z koncentrátu), 
ouzo a rakije u obědů a večeří, 1x týd-
ně možnost večeře v taverně "Mezze" 
(stejné stanovené menu, řecké jídlo, 
nutná rezervace), sladkosti a chuťovky 
ve snack baru či hlavním baru (10.00-
18.00 hod.), nápoje v barech (10.00-
24.00 hod.) - nealkoholické nápoje  
(z nápojového automatu, ovocný džus 
z koncentrátu, soda, grenadina, máto-

vý sirup, voda, ledový čaj), místní alko-
holické nápoje (ouzo, rakije, gin, rum, 
vodka, cinzano, koktejly z místních 
nápojů, místní pivo, místní víno z ná-
pojového automatu), teplé nápoje (fil-
trovaná káva, řecká káva, čaj, espresso 
a cappuccino z automatu). Při večeři se 
vyžaduje vhodné oblečení. 

Poloha: hotel leží na severozápadním 
pobřeží Kréty, přímo na písčité plá-
ži Almiros s pozvolným vstupem do 
moře, 1 km od malebného letoviska 
Georgioupolis s obchody, tavernami a 
bary (dá se dojít pěšky po pláži či míst-
ní komunikací podél silnice, která vede 
za hotelem), 20 km od Rethymna,  
45 km od Chanie, 120 km od letiště  
v Heraklionu. Autobusová zastávka 
cca 80 m.

Vybavení: hotelový areál s 200 pokoji 
obklopený krásnou zahradou nabí-
zí vstupní halu s recepcí, výtah, kout 
s TV, restauraci, hlavní bar, snack bar 
„La Pergola“, bar u bazénu, tavernu 
„Mezze“, bazén se sladkou vodou, le-
hátka a slunečníky u bazénu i na pláži 

Příjemný rodinný hotel s výbornou polohou přímo u nejdelší písčité pláže na ostrově, dobré hotelové služby, 
ideální pro rodiny s dětmi a všechny věkové kategorie. V hotelu funguje dětský klub FIRÁČEK.

Hotel Mare Monte Beach  

 
Video na 

jen s FIRO-tour

all inclusive 

1. dítě do 14 let
 od 99 Kč

2. dítě do 5 let
za mimořádnou cenu
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Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX / XXxx 
/ XXXX / XXXx

zdarma, minimarket, amfiteátr s ven-
kovní diskotékou, pétanque, minigolf, 
2 tenisové kurty, stolní tenis, animační 
programy (v hotelu francouzský klub 
Framissima, celodenní animace).

Internet: WiFi zdarma v hlavní budo-
vě a ve veřejných prostorách (pouze 
na některých pokojích, kód na připo-
jení na recepci), internetový kout za 
poplatek.

Ubytování: 2lůžkové pokoje s mož-
ností 1 přistýlky pro dospělého nebo  
2 přistýlek pro děti mají koupelnu s va-
nou/WC, klimatizaci, lednici, fén, plá-
žové osušky, SAT/TV (i vysílání ČT24), 
telefon, balkon či terasu. Pokoje se 
nacházejí v hlavní budově a bungalo-
vech. 

Služby za poplatek: poplatek za po-
koj s výhledem na moře (cca 5 EUR/
os./noc, dle aktuální dostupnosti, hra-
zeno po příjezdu do hotelu na recep-
ci), kulečník, internetový koutek (cca 
0,50 EUR/15 min.), trezor na pokoji 
(cca 2 EUR/den), trezor ve vstupní hale 
(omezený počet, na vyžádání, větší 

trezor vhodný např. i na notebook, cca 
2 EUR/den), nápoje nezahrnuté do all 
inclusive služeb, osvětlení tenisového 
kurtu, vodní sporty.

Pro děti: dětská postýlka (lze nad 
maximální obsazenost pokoje), hřiště 
pro děti, dětská část bazénu, miniklub 
(francouzský tým), dětský klub FIRÁ-
ČEK s českým animátorem funguje 
v hotelu v období od cca 01.07. do 
31.08.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
3,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci.

www.firo.cz/KAO289
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KRÉTA / STALOS

Stravování: bez stravy

Poloha: budova se studii a apartmány 
je situována na začátku živého letovis-
ka Stalos, od dlouhé písčité pláže ji dělí 
místní silnice, vstup do moře je oblázkový 
(pláž místy s kamennými útvary). Cent-
rum letoviska je vzdáleno několik desítek 
metrů, zde naleznete několik obchodů 
s potravinami a suvenýry, bankomat, 
restaurace, taverny, rychlá občerstvení, 
kavárny, pekárnu, bary aj. Autobusová 
zastávka pro časté spojení do okolních 

letovisek asi 50 m. Vzdálenost od Chanie 
zhruba 7 km.

Vybavení: areál nabízí recepci s poseze-
ním, bazén se sladkou vodou, snack bar 
(u silnice), lehátka a slunečníky u bazénu.

Internet: PC na recepci zdarma a WiFi 
připojení zdarma pouze na recepci.

Ubytování: pokoje mají koupelnu/WC, 
TV, fén, vybavený kuchyňský kout, lednič-
ku, mikrovlnnou troubu, elektrický spo-
rák, varnou konvici, balkon či terasu. Stu-
dio: obývací pokoj s kuchyňským koutem 
a 3 lůžky. Apartmán pro 4 osoby: obývací 
pokoj s kuchyňským koutem a 1 ložnice. 
Mezonet pro 6 osob: dole obývací pokoj 
pro 2 osoby, kuchyňský kout a koupelna, 
nahoře 2 ložnice a koupelna.

Služby za poplatek: trezor na pokoji, 
individuální klimatizace (cca 5 EUR/den 
ve studiu a apartmánu, cca 8 EUR/den v 
mezonetu), lehátka a slunečníky na pláži.

Pro děti: dětský bazén, dětská prolézač-
ka, dětská postýlka zdarma.

Povinné příplatky: Pobytová taxa  
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den pří-
jezdu na recepci.

www.firo.cz/KEV289

Areál dobře vybavených a udržovaných studií a apartmánů s příjemnou rodinnou atmosférou, s bazénem, 
nedaleko dlouhé široké písčité pláže. Vhodné pro všechny věkové kategorie i pro rodiny s dětmi. 

Možnosti obsazení: 
studio: XX / XXx / XXX
apartmán: max. XXXX
mezonet: max. XXXXXX

Apartmány a studia Evilion 

1. dítě do 12 let
 od 2 990 Kč

2. dítě do 12 let
za mimořádnou cenu

3. a 4. osoba
za mimořádnou cenu
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KRÉTA / GEORGIOUPOLIS

Stravování: all inclusive 

All inclusive: obsahuje celodenní stra-
vování formou bufetu, snacku a drin-
ků. Snídaně 07.30-10.00 hod., obědy 
12.30-14.30 hod., večeře 19.00-21.30 
hod. Teplé a studené snacky jsou podá-
vány ve snack baru u bazénu a beach 
baru na pláži 10.00-18.00 hod. Klienti 
mají možnost výběru z několika druhů 
alkoholických a nealkoholických nápo-
jů 10.00-24.00 hod.   

Poloha: hotel se nachází přímo na 
nádherné pláži několik metrů od ob-
líbeného resortu Mare Monte Beach. 
Tato oblast je významná svojí písčitou 
pláží a pozvolným vstupem do moře. 

Vybavení: hlavní budova, několikapa-
trové bungalovy vystavěné v krétském 
stylu, recepce, minimarket, WiFi, bar  
u bazénu, bar na pláži, restaurace, ta-
verna, bazén, lehátka a slunečníky u 
bazénu i na pláži (zdarma), amfiteátr 
pro večerní show, TV, hřiště na volej-
bal, biliár, tenisové kurty, basketbalové 
hřiště.

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s 
možností 1 nebo 2 přistýlek. Rodinné 

pokoje s možností 3 přistýlek. Pokoje 
jsou vybaveny koupelnou, fénem, TV, 
telefonem, individuální klimatizací (bez 
poplatku), ledničkou, trezorem (za po-
platek), balkonem nebo terasou.    

Služby za poplatek: trezor, biliár, SPA. 

Pro děti: dětská postýlka, dětské hřiš-
tě, sportovní aktivity, animační progra-
my, dětský klub, pláž pro děti, dětský 
bazén, junior klub. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
3,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den pří-
jezdu na recepci.

www.firo.cz/KGA289

Velice pěkný hotelový komplex vystavěný v krétském stylu, který je vhodný jak pro páry, 
tak pro rodiny s dětmi. 

Možnosti obsazení: 
2lůžkový pokoj: XX / XXx / XXxx
Rodinný pokoj: XXxx / XXxxx

Kournas Village  

jen s FIRO-tour

all inclusive 

PRAHA
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KRÉTA / KOLYMBARI

Stravování: all inclusive 

All inclusive: snídaně, pozdní sní-
daně, oběd a večeře formou bufetu  
v hlavní restauraci, místní nealkoholic-
ké nápoje a importované alkoholické 
nápoje ve vyznačeném baru; večeře  
v italské, v krétské nebo grill restauraci 
po předchozí rezervaci, lehké občerst-
vení během dne.

Poloha: hotel se nachází přibližně  
2 km od centra Kolymbari. Cca 3,5 ho-
diny transferem z Heraklionu. 

Vybavení: vstupní hala, recepce, 
hlavní restaurace, restaurace u bazé-

nu, dvě à la carte restaurace, 2 bary, 
směnárna, obchod se suvenýry, kon-
ferenční centrum, terasa s výhledem 
na moře a bazén, bazén pro dospělé, 
dětský bazén se skluzavkami, sluneční-
ky, lehátka a osušky u bazénu zdarma, 
kadeřnictví.

Internet: WiFi zdarma ve veřejných 
prostorách hotelu. 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje  
s možností 1 přistýlky jsou vybaveny 
klimatizací, koupelnou (sprchový kout, 
WC, fén), WiFi (za poplatek), SAT/TV, 
telefonem, minibarem, varnou kon-
vicí, trezorem. Výhled na bazén nebo 
moře je zpoplatněn (dostupnost na 
ověření). 

Služby za poplatek: lázeňské proce-
dury, kurzy vaření. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
4,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci.

www.firo.cz/KHR289

Moderní hotel pro náročné klienty s vlastním akvaparkem.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX / XXxx

Hotel Euphoria Resort 

novinka v nabídce

all inclusive 

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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KRÉTA / GEORGIOUPOLIS

Stravování: polopenze, za příplatek all 
inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu vč. nápojů k jídlu (nealkoholické 
nápoje, pivo, víno); nealkoholické a al-
koholické nápoje místní výroby 11.00-
23.00 hod. (pivo, víno, ouzo, rakije, 
brandy, rum, vybrané místní koktejly, 
káva, čaj, nealkoholické nápoje); odpo-
lední káva a čaj 15.00-17.00 hod. 

Poloha: hotel se nachází na severozá-
padním pobřeží Kréty v blízkosti vesnič-
ky Georgioupolis a jezera Kournas. Leží 
přímo na písčité pláži. Centrum města 
s možnostmi nočního života je vzdá-
leno cca 4 km, autobusová zastávka 
cca 50 m, nákupní centrum cca 50 m, 
Rethymno cca 18 km. Transfer z letiště 
v Heraklionu trvá cca 90 min. 

Vybavení: recepce, TV koutek, restau-
race, lobby bar, bar na pláži, bazén, 
dětský bazén, dětské hřiště, plážové 
osušky (zdarma), lehátka a slunečníky 
na pláži (za poplatek), plážový volejbal, 
kulečník, stolní tenis, tenisový kurt, par-
koviště, řecký večer (1x za týden). 

Internet: WiFi ve veřejných prostorách 

hotelu zdarma.

Ubytování: 2lůžkové pokoje s mož-
ností až 2 přistýlek pro děti nebo 1 při-
stýlky pro dospělého mají balkon nebo 
terasu, individuální klimatizaci, miniled-
ničku, SAT/TV, fén, trezor (za poplatek), 
telefon. Možnost pokojů s bočním 
nebo přímým výhledem na moře. 

Služby za poplatek: trezor (2 EUR/
den), dětská postýlka (5 EUR/den), te-
lefon, fax, minimarket, lékař, lékárna, 
internetový koutek, masáže, kulečník, 
lehátka a slunečníky na pláži. 

Pro děti: dětský bazén, dětské hřiště, 
dětská herna, dětská postýlka (za po-
platek 5 EUR/den).   

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
3,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den pří-
jezdu na recepci.

www.firo.cz/KVB289

Pěkný hotel u krásné písčité pláže, která se svou délkou 5 km řadí k nejdelším na Krétě.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx / XXxx 
/ XXXx / XXXX

Hotel Vantaris Beach 

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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KRÉTA / GEORGIOUPOLIS

Stravování: polopenze formou bufetu, 
all inclusive za příplatek 

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu vč. nápojů k jídlu (nealkoholické 
nápoje, pivo, víno); nealkoholické a al-
koholické nápoje místní výroby 11.00-
23.00 hod. (pivo, víno, ouzo, rakije, 
brandy, rum, vybrané místní koktejly, 
káva, čaj, nealkoholické nápoje); odpo-
lední káva a čaj 15.30-17.00 hod. 

Poloha: hotelový areál nabízí luxusní 
podmínky pro strávení krásné rodinné 
dovolené přímo na pláži (nutné projít 
zahradou). Hotel tvoří hlavní budova  
a několik vedlejších objektů s 225 po-

koji obklopenými zahradou s bazénem.  
Do letoviska Georgioupolis cca 3 km, le-
tiště Chania cca 40 km a město Rethym-
no cca 15 km. Mezinárodní letiště v He-
raklionu je vzdáleno cca 95 km. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí,  
restaurace, bar, minimarket, bazény, 
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, 
lehátka a slunečníky na pláži za popla-
tek, plážové osušky za vratný depozit, 
dětské hřiště, tenisové kurty, stolní tenis, 
wellness centrum. 

Internet: WiFi ve veřejných prostorách 
zdarma, počítač (za poplatek). 

Ubytování: pokoje mají koupelnu/ WC, 
fén, klimatizaci, telefon, TV, minilednič-
ku, trezor (za poplatek), balkon nebo 
terasu. 

Služby za poplatek: trezor (2 EUR/
den), dětská postýlka (5 EUR/den), lehát-
ka a slunečníky na pláži, služby wellness 
centra, vybavení na tenis a stolní tenis, 
osvětlení tenisových kurtů, posilovna. 

Pro děti: dětská postýlka (za poplatek - 
5 EUR/den), dětské hřiště, dětský bazén. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa  
3,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den pří-
jezdu na recepci.

www.firo.cz/KVL289

Kvalitní hotel v zahradě přímo u pláže s pozvolným vstupem, milý personál, chutná kuchyně.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX / XXxx 
/ XXXx / XXXX

Hotel Vantaris Palace 

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

198  Rezervujte na 210 000 210

ŘECKO › KRÉTA

bezplatně 
WiFi



KRÉTA / GEORGIOUPOLIS

Stravování: polopenze, za příplatek 
all inclusive 

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, nápoje k hlavním chodům (voda, 
nealko, pivo, víno), lehké občerstvení 
během dne ve snack baru 11.30-18.00 
hod. - hamburger, pizza, sendvič, od-
polední zákusek, káva/čaj, půlnoční 
občerstvení v lobby baru 23.00-24.00 
hod., nealkoholické a místní alkoho-
lické nápoje 11.00-24.00 hod., tema-
tické večery. Plážová taverna à la carte 
12.00-17.00 hod.   

Poloha: hotel se nachází ve vesničce 
Kavros, cca 4 km od centra městečka 
Georgioupolis, přímo na krásné nej-
delší písčité pláži na Krétě. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, re-
staurace, lobby bar, bar u bazénu, bar 
a taverna na pláži, TV koutek, bazény, 
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, 
lehátka, slunečníky na pláži a zapůjče-
ní osušek za poplatek, dětské hřiště, 
miniklub, stolní tenis, multifunkční hři-

ště - tenis, fotbal, basketbal, fitness, 
plážový volejbal, wellness, animační 
programy, hudební a tematické večery.   

Internet: WiFi u bazénu a v lobby 
zdarma. 

Ubytování: moderní pokoje s klima-
tizací, koupelnou/WC, vysoušečem 
vlasů, telefonem, SAT/TV, ledničkou, 
trezorem (za poplatek), minibarem 
(za poplatek) a balkonem nebo tera-
sou. Pokoje s výhledem do zahrady, za 
příplatek pokoje s výhledem na bazén, 
pokoje s bočním nebo přímým výhle-
dem na moře a rodinné pokoje (2 po-
koje oddělené dveřmi) .    

Služby za poplatek: trezor, minibar, 
služby wellness centra, kulečník, vodní 
sporty na pláži, masáže. 

Pro děti: dětský bazén,hřiště, mi-
niklub (4-12 let), židličky, postýlky.   

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
3,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci.

www.firo.cz/KOR289

Kvalitní hotel v udržované zahradě, u široké pláže, sportovní vyžití, vhodný pro páry i pro rodiny s dětmi.

Možnosti obsazení: XX / Xx / XXX / XXx, 
výhled moře: XXxx,  
rodinný pokoj: maxim. XXXX

Hotel Eliros Mare 

KRÉTA / ADELIANOS KAMPOS

Stravování: polopenze bufetová, all in-
clusive za příplatek

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu vč. nápojů. Lehké občerstvení bě-
hem dne ve snack baru do 17.30 hod. 
a poté v hlavním baru do 23.00 hod., 
11.30-17.30 hod. filtrovaná káva, čaj 
a zákusek, 11.30-12.30 hod. a 15.30-
17.30 hod. zmrzlina, 11.30-12.30 hod. 
a 16.00-17.00 hod. lehké občerstvení. 
Neomezené množství vybraných míst-
ních alkoholických a nealkoholických 
nápojů (11.00–23.00 hod.). 1x týdně 
řecký večer s tanečníky.

Poloha: hotel leží přímo u písčito-obláz-
kové pláže s pozvolným vstupem do 
moře (v moři místy skalnaté útesy, dopo-
ručujeme boty do vody), 400 m od cen-
tra Adelianos Kampos. V okolí hotelu 
jsou obchody, taverny, bary, restaurace.

Vybavení: hotelový areál, tvořený ně-
kolika patrovými budovami umístěnými 
v zahradě, nabízí vstupní halu s recepcí, 
restauraci, hlavní bar, snack bar, menší 

bazén, lehátka a slunečníky u bazénu.

Internet: WiFi zdarma v hotelu.

Ubytování: 2lůžkové pokoje pro 2–3 
osoby sestávají z jedné místnosti se  
2 lůžky a 1 přistýlkou. Rodinné pokoje 
pro 2–4 osoby tvoří 2lůžková ložnice  
a obývací část s 1 nebo 2 pohovkami  
s matrací. Mezonet pro 4–6 osob má 
dvě 2lůžkové ložnice a obývací pokoj se 
2 rozkládacími gauči. Všechny pokoje 
mají klimatizaci, lednici, SAT/TV, koupel-
nu/WC, fén, telefon, trezor (za popla-
tek), rychlovarnou konvici, set na kávu/
čaj, župan a přezůvky, balkon či terasu

Služby za poplatek: plážová osuška, 
trezor na pokoji, kulečník, lehátka a slu-
nečníky na pláži.

Pro děti: dětské hřiště, postýlka zdar-
ma, oddělená část bazénu pro děti.

Povinné příplatky: Pobytová taxa  
3,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den pří-
jezdu na recepci.

www.firo.cz/KJA289  

Přátelská rodinná atmosféra, ochotný personál. Vhodné pro klienty všech věkových kategorií, 
vzhledem k prostorným rodinným pokojům a mezonetům zejména pro rodiny s dětmi.

Možnosti obsazení:  
pokoj: XX / XXx / XXX,  
rodinný pokoj: max. XXXX,  
mezonet: max. XXXXXX

Hotel Jo-An Beach 

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 2 990 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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KRÉTA / IERAPETRA

Stravování: all inclusive

All inclusive: snídaně, obědy a veče-
ře formou bufetu v hlavní restauraci, 
zmrzlina během obědů a večeří, ná-
poje během jídla v restauraci (místní 
vína, nealkoholické nápoje, džusy - ne 
čerstvé, točené pivo, minerální voda - 
ne v lahvi), teplé svačiny (10.00-18.00 
hod.), studené svačiny (10.00-24.00 
hod.), zmrzlina místní výroby (12.00-
13.00 hod., 16.00-17.00 hod.), nápo-
je v barech (snack bar otevřen 10.00-
24.00 hod., hlavní bar 18.00-02.00 
hod., alkoholické nápoje místní výroby 
- ouzo, rakije, brandy, whisky, vodka, 
rum, gin, místní točené pivo, místní 
víno, filtrovaná káva, čaj, místní neal-
koholické nápoje. All inclusive služby 
končí ve 24.00 hod. Nápoje po 24.00 
hod., značkové nápoje, nápoje v la-
hvích, čerstvé džusy a koktejly jsou za 
poplatek.

Poloha: zrenovovaný (2019) hotelový 
areál se nachází přímo u písčité pláže 
(při vstupu do moře místa s kamen-
ným podložím, doporučujeme obuv 
do vody), nedaleko městečka Ierape-
tra (cca 800 m od centra a promenády  
s širokou nabídkou restaurací, kavá-
ren, obchůdků i noční zábavy).    

Vybavení: čtyřpatrový hotel s 228 
pokoji nabízí vstupní halu s recepcí, 
hlavní restauraci s terasou směrem  
k moři, à la carte restauraci, hlavní 

bar se SAT/TV, snack bar, výtahy, mi-
nimarket, konferenční místnost, velký 
bazén pro dospělé se slanou vodou, 
dětský bazén se sladkou vodou s na-
bídkou aktivit pro děti (pirátská loď se 
skluzavkami, menší skluzavky), lehátka  
a slunečníky u bazénu i na pláži zdar-
ma, osušky zdarma na pokoji, sauna, 
amfiteátr, animační programy, stolní 
tenis, fitness, šipky, plážový volejbal.     

Internet: WiFi připojení na internet  
v prostoru vstupní haly zdarma.

Ubytování: prostorné 2lůžkové juni-
or suite s možností až 2 přistýlek, mají 
koupelnu/WC, individuální klimatizaci, 
ledničku, fén, SAT/TV, trezor zdarma, 
klíč na recepci, telefon a balkon (ně-
které pokoje mají výhled do okolí, ně-
které na moře). 

Služby za poplatek: masáže, služby 
prádelny, nápoje nezařazené do systé-
mu all inclusive, vodní sporty na pláži, 
potápění, hlídání dětí za poplatek na 
místě, sauna (15 EUR/1 hod./4 osoby). 

Pro děti: dětské hřiště, bazén se sklu-
zavkami, dětská postýlka (lze nad ma-
ximální obsazenost v pokoji standard), 
hotelový dětský klub s animacemi i pro 
malé děti. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
3,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci.  

www.firo.cz/KRP289

Zrenovovaný hotel Petra Mare má ideální polohu přímo u pláže nedaleko centra Ierapetry - nejjižnějšího 
města ostrova, i celé Evropy. Ideální pro rodinnou dovolenou s dětmi. Velké pokoje, služby all inclusive, 
velké bazény, bohaté vyžití pro děti. 

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX / XXxx 
/ XXXx / XXXX

Hotel Petra Mare 

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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KRÉTA / PLAKIAS

Stravování: polopenze - snídaně (ame-
rická snídaně) i večeře formou bufetu 
(info viz. poznámka níže)

Poloha: moderní hotel stojí v mírném 
svahu pár metrů od centra městečka Pla-
kias. Sjedete-li výtahem z horních pater 
hotelu, dostanete se z dolní cesty velmi 
snadno a pohodlně na pláž. Hlavní vchod 
do hotelu je v úrovni prvního patra, kde 
je prostorná vstupní hala s recepcí. Písči-
to-oblázková pláž je vzdálena 250 m od 
hotelu. Na pláži jsou lehátka a slunečníky 
za poplatek. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, na 
střeše hotelu je malý bazén s lehátky  
a slunečníky a velkou zastřešenou te-
rasou. Během celého dne je hostům  
k dispozici větší bazén s příjemným pose-
zením v sousedním hotelu, kde je realizo-
váno stravování formou polopenze. 

Internet: WiFi za poplatek.

Ubytování: pokoje v hotelu jsou pro-
storné a příjemně vybavené. Balkony 
pokojů směřují k moři a je z nich výhled 
do zeleně nebo zástavby. Pokoje mají dvě 
lůžka, některé pak ještě přistýlku (rozklá-

dací gauč). Jsou vybaveny prostornou 
koupelnou (vana s jacuzzi, WC), fénem, 
ledničkou, SAT/TV, telefonem, WiFi, kli-
matizací a trezorem (za příplatek).

Služby za poplatek: trezor, klimatizace. 

Pro děti: dětská postýlka na vyžádání 
zdarma. 

Poznámka: v restauraci hotelu Myrtis, 
který je jen pár metrů od recepce hote-
lu Porto Plakias, se podává polopenze. 
Snídaně je formou bufetu (americká 
snídaně), večeře je také formou bufetu - 
několik druhů salátu, studené předkrmy, 
hlavní jídlo (2 druhy masa, 1 bezmasé 
jídlo a přílohy), 2 druhy dezertu, zmrzli-
na, ovoce a voda. Nápoje (mimo vody)  
u večeře nejsou zahrnuty v ceně. Vzhledem  
k obsazenosti hotelu Myrtis se mohou 
večeře změnit místo bufetu na výběr 
z jídelního lístku v nedaleké restauraci 
Kri Kri. Hotel si vyhrazuje právo na tuto 
změnu.

Povinné příplatky: Pobytová taxa  
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den pří-
jezdu na recepci.

www.firo.cz/6ZG289

Oblíbený hotel nedaleko centra letoviska Plakias, klidné prostředí s rodinnou atmosférou.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx

Hotel Porto Plakias  

KRÉTA / PLAKIAS

Stravování: polopenze

Poloha: hotel stojí v bezprostřední blíz-
kosti hlavní třídy v Plakiasu (cca 200 m). 
Přejdete-li silnici, budete hned na krásné 
písčito-oblázkové pláži. Přímo u hotelu 
začínají taverny, obchody a kavárny. Krás-
ná písčito-oblázková pláž leží pouze přes 
místní komunikaci (cca 50 m od hotelu). 
Lehátka a slunečníky na pláži jsou za po-
platek. 

Vybavení: v přízemí dvoupatrového ho-
telu je malá recepce a prostorná restaura-
ce s příjemnou venkovní terasou, odkud 
je výhled na moře. Restaurace je moder-
ně a příjemně vybavena. Hoteloví hosté 
dostávají kartičku na slevu na pronájem 
lehátek a slunečníků na městské pláži.

Internet: WiFi za poplatek. 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky (rozkládací lůžko pro dítě 
do 12 let) jsou vybaveny vanou nebo 
sprchou, WC, ledničkou, telefonem, kli-
matizací, SAT/TV, WiFi a kávovým setem 
(na vyžádání). Balkony pokojů jsou menší  
a směřují k moři, horám nebo do zá-
stavby městečka. Některé balkony jsou 
doslova vnořeny do poměrně kompliko-

vané stavby hotelu. Pouze omezená část 
pokojů má přímý výhled na moře částeč-
ně zastíněný stromy. Dětská postýlka je 
na vyžádání (zdarma).

Služby za poplatek: trezor na recepci 
cca 1,50 EUR za den, lehátka a sluneč-
níky. 

Pro děti: dětská postýlka na vyžádání 
zdarma. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa  
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den pří-
jezdu na recepci.

www.firo.cz/6ZH289

Hotel v centru letoviska, zábava na dosah.

Možnosti obsazení: XX / XXx

Hotel Alianthos Beach 

novinka v nabídce

PRAHA
OSTRAVA 

novinka v nabídce

PRAHA
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Řecko – Rhodos
Rhodos je jednou z nejslunečnějších oblastí v Evropě 
vůbec – se svými 300 slunečnými dny v roce je 
zárukou té pravé letní dovolené od května až do října.

Přestože průměrné teploty jsou na Rhodosu jedny z nejvyšších, díky svěžím 
mořským větrům zde bývá příjemné počasí i během nejvyšší letní sezóny. 
Pokud ovšem zavládne bezvětří, nastává opravdové řecké „horko“, výhodou 
je nízké procento vlhkosti, díky kterému jsou i takové parné dny příjemné. 
Vzhledem k rozmanitosti ostrova, různorodým letoviskům a typům ubytování – 

od příjemně zařízených studií a apartmánů přes hotely 
střední a vyšší kategorie po zcela 
luxusní komplexy, které uspokojí představy i toho 
nejnáročnějšího hosta. Rhodos je ideálním cílem pro strávení rodinné 
dovolené. Rovněž je skvělou volbou jak pro odpočinkovou, tak i aktivně 
prožitou dovolenou všech věkových kategorií.
Nepřehlédněte nabídku hotelů s česky/slovensky mluvícím animátorem. 

FIRO NÁZOR největší množství slunečných dnů v Řecku • krásné pláže, průzračně čisté moře
• historické památky – centrum hlavního města Rhodos pod záštitou UNESCO

• pestrý noční život – taverny, diskotéky, kluby • výtečná řecká kuchyně
• potápění, windsur� ng, kiting 

INFORMACE rozloha 1 398 km2 • časový posun: + 1 hod. • měna: euro
• úřední jazyk: řečtina • doba letu: cca 2 hod. 50 min. 
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 P o z n e j t e 
ostrov za doprovodu našich zkuše-
ných průvodců/delegátů, anebo se vydejte za jeho 
poklady sami pronajatým automobilem. Nechte si 
doporučit ta nejlepší místa k ochutnání zdejší skvělé 
kuchyně – nezaměnitelných chutí a vůní. Maso, ryby 
a mořské plody se upravují především grilováním na 
dřevěném uhlí nebo dušením, často se zeleninou. 
K  němu nebo k  čerstvému pečivu či pitě (nekvaše-
nému chlebu) se podávají tradiční tzatziki. Najde-
te zde tradiční speciality řecké, ale někdy i   turecké 

 kuchyně  – např. míst-
ní souvlaki = jehněčí 
kebab s cibulí, podobný 
našemu špízu. Zapé-

kaná moussaka má mnoho podob, základem jsou 
jehněčí játra, baklažán, cibule a  bešamel. Výborné 
saláty z  čerstvé zeleniny s  provoněným místním 
olivovým olejem a   vinným octem = typický řecký 
salát se  sýrem feta. Dezerty jsou velmi sladké, nej-
častěji slazené medem  – nejtypičtějším rhodským 
zákuskem je rizogalo = studený rýžový pudink s cit-
ronem a skořicí, původem vesnickou pochoutkou je 
jogurt z čerstvého ovčího mléka s medem.

 Severní pobřeží
Severní pobřeží je větr-

nější než kryté východní 
a  jihovýchodní pobřeží, 
o  trochu silnější vítr 
zde vytváří vlny, které 
sem lákají vyznavače 
všech vodních sportů. 
Pláže jsou zde zpra-
vidla oblázkové nebo 
 oblázkovo-písčité.
vidla oblázkové nebo vidla oblázkové nebo vidla oblázkové nebo 

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy na Rhodos na 7/14 nocí
– z Prahy na Rhodos na 10/11 nocí
– z Brna a Ostravy na Rhodos na 7 nocí
– z Brna a Ostravy na Rhodos na 10/11 nocí
– z Pardubic na Rhodos na 7 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha (resp. Brno, 
Ostrava, Pardubice) – Rhodos – Praha (resp. Brno, Ostrava, 
Pardubice) vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní 
asistence a palivového příplatku • transfer z letiště do hotelu 
a zpět • příslušný počet nocí ve vybraném ubytování • stravování 
dle výběru • služby delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle 
zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění  
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely  

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI RHODOS – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

(ceny na vyžádání)

 P o z n e j t e 
ostrov za doprovodu našich zkuše-
ných průvodců/delegátů, anebo se vydejte za jeho 

 kuchyně  – např. míst-
ní souvlaki = jehněčí 
kebab s cibulí, podobný 
našemu špízu. Zapé-

 kuchyně  – např. míst- everní pobřeží kuchyně  – např. míst-
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Rhodos
Pulzující město ležící na severu ostrova je od 

svého založení hlavním městem a dodnes správním 
místem souostroví Dodekanésos. Bohatá historie, 
z  níž nejzřetelnější odkaz zanechali rytíři řádu sv. 
Jana, se zde prolíná se současností. Staré kamenné 
domy a spleť úzkých uliček k Paláci velmistrů kontra-
stuje s  moderní zástavbou „Nového“ města plného 
hotelů, obchodů, restaurací, barů a  taveren podél 

pobřežních promenád. Malebný přístav Mandraki 
slouží dnes hlavně jako kotviště sportovních a  vý-
letních člunů, jachet a  zámořských výletních lodí. 
Dvě  bronzové sochy  – jelena a  laně, které stojí na 
kamenných sloupech jako dva symboly, jsou součástí 
městského znaku. V těchto místech údajně stál kolos 
rhodský, bronzová socha boha Hélia, pokládaná za 
jeden ze sedmi divů světa. „Staré“ město, právem na 
seznamu kulturního světového dědictví UNESCO, je 
přirozeně kouzelné i za denního světla, avšak ta pravá 
atmosféra zde zavládne až se setměním – osvětlené 
uličky plné obchůdků s  místními výrobky, suvenýry, 
ale i módním zbožím, klasická živá hudba linoucí se 
z  místních taveren s  výtečnou kuchyní, sladká vůně 
cukráren  – s  jedinečnou zmrzlinou, zákusky a  pala-
činkami. Noční život a  bujná zábava v  místních ba-
rech je tou nejlepší volbou večerního programu!
Transfer z letiště: cca 20 min.

Východní a jihovýchodní pobřeží
Od hlavního města Rhodos směrem na jih do 

Kiotari najdete pobřeží s klidnějším mořem a vlnami 
lehce dorážejícími k nádherným písčitým či oblázko-
vým plážím.

Rhodos

Kalithea
Cca 7 km od města Rhodos, zdejší písčité pláže 

s pozvolným vstupem do moře (v moři místy kame-
ny) jsou hojně navštěvované i  místními – ideální 
dostupnost/vzdálenost od hlavního města. Dalšími 
lákadly jsou lázně Kalithea – renovované v orientál-
ním stylu a překrásný podmořský svět – skvělé místo 
pro šnorchlování.
Transfer z letiště: cca 30 min.

Faliraki
Vyhledávané rušné letovisko vzdálené cca 15 km 

od hlavního města, pověstné dlouhou krásnou plá-
ží a rušným nočním životem v centru – se spoustou 
taveren, barů, restaurací a obchůdků. Zábavu dětem 
i dospělým zaručí místní aquapark a lunapark.
Transfer z letiště: cca 35 min.

Kolymbia
Menší, poklidnější turistické letovisko cca 10 min. 

jízdy jižně od Faliraki, s  krásnými písčito-oblázkový-
mi plážemi a  klidným mořem. V  centru Kolymbie je 
možnost zábavy i nakupování. Je to ideální letovisko 
pro všechny, kdo hledají klidnější dovolenou, dobré 

 zázemí hotelů a  příjemné kou-
pání. Možnost procházek po 
plážích, výtečné taverny přímo 
na pobřeží nebo na útesu.
Transfer z letiště: cca 45 min.

Stegna
Letovisko umístěné mezi 

vysokými kopci, naleznete zde 
písčitou pláž, o délce cca 800 
m, jež rozděluje malý přístav. 
Podél této pláže se nachází 
mnoho taveren. Na konci 
jedné strany pláže si můžete 
užívat útesy vhodné pro po-
tápění a šnorchlování. Mezi útesy a skalami se dá 
také projít pěšky, najdete zde tudíž krásná romantická 
místa.
Transfer z letiště: cca 55 min.

Lindos
Městečko s  dalekosáhlou historií, jedno ze 3 pů-

vodně antických měst na ostrově, přístupné jedi-
nou cestou. Akropole nad městečkem bělostných 

 krychlovitých 
domků s  kouzelnou zátokou dodává 
tomuto typickému cíli organizovaných i  individuál-
ních výletů nezaměnitelný charakter.
Transfer z letiště: cca 60 min.

Pe
 os/Lardos
Propojené vesničky ležící na jihozápadním pobřeží 
ostrova. Odpočiňte si na 2 km dlouhé pláži a navštiv-
te  typické  řecké taverny se specialitami z  mořských 
plodů a pravou řeckou kuchyní.
Transfer z letiště: cca 70 min.

Kiotari
Malá řecká vesnička se nachází v  jižní části os-

trova, cca 16 km od městečka Lindos, cca 65 km od 
města  Rhodos, 35 km od písčité pláže Prasonisi na již-
ním cípu ostrova – díky skvělým povětrnostním pod-
mínkám vyhledávané především milovníky surfování 
(spojení místním autobusem). Velice klidné, přesto 
čím dál tím více vyhledávané letovisko táhnoucí se 
podél pobřeží, ve kterém najdete několik obchůdků 
a taveren. Ideální místo pro strávení relaxační dovo-
lené u průzračně čistého moře.
Transfer z letiště: cca 80 min.
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vodně antických měst na ostrově, přístupné jedi-
nou cestou. Akropole nad městečkem bělostných 

 krychlovitých 
domků s  kouzelnou zátokou dodává 
tomuto typickému cíli organizovaných i  individuál-
ních výletů nezaměnitelný charakter.
Transfer z letiště: cca 60 min.

Pe
 os/Lardos
Propojené vesničky ležící na jihozápadním pobřeží 
ostrova. Odpočiňte si na 2 km dlouhé pláži a navštiv-
te  typické  řecké taverny se specialitami z  mořských 
plodů a pravou řeckou kuchyní.
Transfer z letiště: cca 70 min.

Kiotari
Malá řecká vesnička se nachází v  jižní části os-

trova, cca 16 km od městečka Lindos, cca 65 km od 
města  Rhodos, 35 km od písčité pláže Prasonisi na již-
ním cípu ostrova – díky skvělým povětrnostním pod-
mínkám vyhledávané především milovníky surfování 
(spojení místním autobusem). Velice klidné, přesto 
čím dál tím více vyhledávané letovisko táhnoucí se 
podél pobřeží, ve kterém najdete několik obchůdků 
a taveren. Ideální místo pro strávení relaxační dovo-
lené u průzračně čistého moře.
Transfer z letiště: cca 80 min.
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 zázemí hotelů a  příjemné kou-
pání. Možnost procházek po 
plážích, výtečné taverny přímo 

tápění a šnorchlování. Mezi útesy a skalami se dá 
také projít pěšky, najdete zde tudíž krásná romantická 

 krychlovitých 
domků s  kouzelnou zátokou dodává 



Město Rhodos – City Tour 
(půldenní výlet)

Jedinečná možnost prohlédnout si krásy hlavního 
města – přístav Mandraki a  místo, kde stál slavný 
 Colossos – jeden ze 7 divů světa; zastávka nad měs-
tem na kopci Monte Smith, kde se v antické době na-
cházela akropole, prohlídka antického stadionu, ode-
onu a  dalších památek, které vybudovali a  udatně 
bránili Maltézští rytíři – Velmistrovský palác, Rytířská 
ulička, Hippokratovo náměstí. Na závěr individuální 
volno (cca 2 hodiny).

Krásy ostrova Rhodos – Island Tour 
(celodenní výlet)

Příležitost poznat ta nejzajímavější místa ostrova 
Rhodos. Návštěva městečka Lindos, kde se na kopci 
nad písečnou pláží nacházejí pozůstatky staré antic-
ké akropole – pod záštitou UNESCO. Doporučujeme 
i  návštěvu pravoslavného kostela Panny Marie Lind-
ské s nádherně malovaným ikonostasem. Na západ-
ním pobřeží zastávka u  zříceniny starého středově-
kého hradu Monolithos nebo Kritinia. Ochutnávka 
místních specialit v tradiční vesničce Siana a zastávka 
ve vesničce Embona se známou vinárnou Emery  – 

příležitost ochutnat místní vína. Na závěr zastávka ve 
vesničce Filerimos (možnost vystoupat na 20 m vyso-
ký kříž – krásná vyhlídka) s původní akropolí Iallysosu, 
rekonstruovaným klášterem a kostelem Johanitů.

Lodní výlet – ostrov Symi 
  a klášter Panormitis (celodenní výlet)

Lodní výlet na jeden z  nejmalebnějších ostrůvků 
v  blankytném Egejském moři. V  zátoce na jihu ost-
rova návštěva řeckého pravoslavného kláštera Pa-
normitis, kde je umístěna vzácná ikona archanděla 
Michaela opředena řadou mytických legend. Vedle 
kláštera se nachází pověstná historická pekárna, kte-
rá kdysi zásobovala turecký dvůr a samotného sultá-
na. Hlavní město Symi nabízí pohádkovou architek-
turu, pravé mořské houby, spoustu různých druhů 
koření, nádherné panorama z  johanitského hradu, 
krásný přístav a výborné rybí speciality.

Nejkrásnější pláže a zátoky 
 na východním pobřeží

Odpočinková plavba podél východního pobřeží os-
trova Rhodos, nejkrásnější pláže a  zátoky – lázně 
 Kalithea, zátoka Anthony Quinna, Afandou, Tra-
ganou, Tsambika. Možnost koupání a  opalování, 
v  ceně oběd na lodi. Den plný slunce, plavání či 
 šnorchlování.

Turecko – Marmaris
Celodenní výlet lodí do tureckého přístavního 

města jachet – Marmarisu, s  návštěvou pravého 
arabského bazaru, kobercové show a módní přehlíd-
ky koženého zboží.

VÝLETY

CENY VÝLETŮ dospělý

City tour – město Rhodos cca 35 EUR
Krásy ostrova Rhodos – Island Tour cca 45 EUR
Nejkrásnější pláže a zátoky 
na východním pobřeží         cca 45 EUR       
Ostrov Symi a klášter Panormitis    cca 45 EUR        
Turecko – Marmaris   cca 45 EUR 
 (+ cca 12 EUR
 přístavní poplatky)

Pozn: Nabídka a ceny výletů jsou pouze orientační, 
podrobné informace u delegáta v místě. Realizace 
výletů je v závislosti na počtu přihlášených účastníků 
a klimatických podmínkách.

PRONÁJEM AUTOMOBILU
Pro individuální poznávání krás ostrova doporučujeme pronájem automobilu – nabízí se zejmé-
na: krásné divoké pláže na severní a severozápadní části ostrova, vyhlášená pláž na nejjižnějším 
cípu  ostrova – Prasonisi (vyhledávaná především milovníky windsur ngu), nádherné romantické 
zátoky na východním pobřeží, ale také mnoho zachovalých památek na severozápadním pobřeží či 
návštěva malebných vesniček s neopakovatelnou atmosférou ve vnitrozemí ostrova.
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RHODOS / LINDOS

Stravování: snídaně, polopenze za pří-
platek

Poloha: cca 50 m od písčito-oblázko-
vé pláže ( s ohledem na polohu v kopci 
nedoporučujeme klientům s omezenou 
mobilitou), v oblasti Vlicha - cca 2 km od 
vesničky Lindos.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, re-
staurace, piano bar, bar u bazénu, bazén  
s terasou, Zdarma - slunečníky a lehát-
ka u bazénu i na pláži, plážové osušky. 
konferenční místnost, wellness centrum 
(zdarma posilovna, sauna a pára), vnitřní 
bazén, minimarket, zlatnictví.

Internet: WiFi zdarma.

Ubytování: standardní pokoje s kou-
pelnou a soc. zařízením (vysoušeč vlasů, 
župany, přezůvky, jacuzzi), klimatizací, 

SAT/TV, DVD, trezorem, vybavením na 
přípravu kávy/čaje, WiFi, balkonem/tera-
sou, pokoje jsou situovány směrem na 
moře, na uvítanou šumivé víno a ovoce; 
Junior Suite - prostornější s obývací 
lounge - pouze na vyžádání; Junior Sui-
te sharing pool - se sdíleným bazénem 
- pouze na vyžádání.

Služby za poplatek: služby wellness 
centra.

Poznámka: ve večerních hodinách  
vyžadován dress code, hotel neakceptuje 
pobyt dětí do 16 let.

Povinné příplatky: Pobytová taxa  
4,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den pří-
jezdu na recepci.

www.firo.cz/RLH279

Jeden z nejluxusnějších hotelů na ostrově, posazený terasovitě ve svahu, v blízkosti 
vesničky Lindos.

Možnosti obsazení: XX

Hotel Lindos Blu Luxury & Suites 

Město Rhodos – City Tour 
(půldenní výlet)

Jedinečná možnost prohlédnout si krásy hlavního 
města – přístav Mandraki a  místo, kde stál slavný 
 Colossos – jeden ze 7 divů světa; zastávka nad měs-
tem na kopci Monte Smith, kde se v antické době na-
cházela akropole, prohlídka antického stadionu, ode-
onu a  dalších památek, které vybudovali a  udatně 
bránili Maltézští rytíři – Velmistrovský palác, Rytířská 
ulička, Hippokratovo náměstí. Na závěr individuální 
volno (cca 2 hodiny).

Krásy ostrova Rhodos – Island Tour 
(celodenní výlet)

Příležitost poznat ta nejzajímavější místa ostrova 
Rhodos. Návštěva městečka Lindos, kde se na kopci 
nad písečnou pláží nacházejí pozůstatky staré antic-
ké akropole – pod záštitou UNESCO. Doporučujeme 
i  návštěvu pravoslavného kostela Panny Marie Lind-
ské s nádherně malovaným ikonostasem. Na západ-
ním pobřeží zastávka u  zříceniny starého středově-
kého hradu Monolithos nebo Kritinia. Ochutnávka 
místních specialit v tradiční vesničce Siana a zastávka 
ve vesničce Embona se známou vinárnou Emery  – 

příležitost ochutnat místní vína. Na závěr zastávka ve 
vesničce Filerimos (možnost vystoupat na 20 m vyso-
ký kříž – krásná vyhlídka) s původní akropolí Iallysosu, 
rekonstruovaným klášterem a kostelem Johanitů.

Lodní výlet – ostrov Symi 
  a klášter Panormitis (celodenní výlet)

Lodní výlet na jeden z  nejmalebnějších ostrůvků 
v  blankytném Egejském moři. V  zátoce na jihu ost-
rova návštěva řeckého pravoslavného kláštera Pa-
normitis, kde je umístěna vzácná ikona archanděla 
Michaela opředena řadou mytických legend. Vedle 
kláštera se nachází pověstná historická pekárna, kte-
rá kdysi zásobovala turecký dvůr a samotného sultá-
na. Hlavní město Symi nabízí pohádkovou architek-
turu, pravé mořské houby, spoustu různých druhů 
koření, nádherné panorama z  johanitského hradu, 
krásný přístav a výborné rybí speciality.

Nejkrásnější pláže a zátoky 
 na východním pobřeží

Odpočinková plavba podél východního pobřeží os-
trova Rhodos, nejkrásnější pláže a  zátoky – lázně 
 Kalithea, zátoka Anthony Quinna, Afandou, Tra-
ganou, Tsambika. Možnost koupání a  opalování, 
v  ceně oběd na lodi. Den plný slunce, plavání či 
 šnorchlování.

Turecko – Marmaris
Celodenní výlet lodí do tureckého přístavního 

města jachet – Marmarisu, s  návštěvou pravého 
arabského bazaru, kobercové show a módní přehlíd-
ky koženého zboží.

VÝLETY

CENY VÝLETŮ dospělý

City tour – město Rhodos cca 35 EUR
Krásy ostrova Rhodos – Island Tour cca 45 EUR
Nejkrásnější pláže a zátoky 
na východním pobřeží         cca 45 EUR       
Ostrov Symi a klášter Panormitis    cca 45 EUR        
Turecko – Marmaris   cca 45 EUR 
 (+ cca 12 EUR
 přístavní poplatky)

Pozn: Nabídka a ceny výletů jsou pouze orientační, 
podrobné informace u delegáta v místě. Realizace 
výletů je v závislosti na počtu přihlášených účastníků 
a klimatických podmínkách.

PRONÁJEM AUTOMOBILU
Pro individuální poznávání krás ostrova doporučujeme pronájem automobilu – nabízí se zejmé-
na: krásné divoké pláže na severní a severozápadní části ostrova, vyhlášená pláž na nejjižnějším 
cípu  ostrova – Prasonisi (vyhledávaná především milovníky windsur ngu), nádherné romantické 
zátoky na východním pobřeží, ale také mnoho zachovalých památek na severozápadním pobřeží či 
návštěva malebných vesniček s neopakovatelnou atmosférou ve vnitrozemí ostrova.
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De Luxe dovolená 
pro náročné

207 | Prodejní místa na str. 527, 530–531

ŘECKO › RHODOS

lehátka na 
pláži 

wellnessklimatizace 
zdarma

bezplatně 
WiFi



RHODOS / KIOTARI

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou 
bufetu (3x týdně tematický večer) vč. 
nápojů; místní nealkoholické nápo-
je vč. kávy/čaje a alkoholické nápoje 
(pivo, víno, koktejly, tvrdý alkohol) 
10.00-24.00 hod. v místech a časech 
určených hotelem; lehké občerstvení a 
snacky v baru u bazénu 10.00-18.00 
hod. a 21.30-24.00 hod., občerstvení 
u pláže 10.00-18.00 hod.; minibar - 
doplněný 3x týdně (nealkoholické ná-
poje, pivo, voda); animační programy 
a vybrané sportovní aktivity (tenis, ae-
robik, minifotbal, vodní pólo, cvičení 

ve vodě, šachy, plážový volejbal, stolní 
tenis, minigolf, lukostřelba).

Poloha: cca 50 m od písčito-obláz-
kové pláže (přístupné podchodem 
pod místní komunikací - podchod je 
prostorný, se stropním oknem, vytvá-
ří dojem průchodu širokou hotelovou 
chodbou); moderní hotelový komplex 
v jižní části ostrova, v poklidném leto-
visku Kiotari - cca 14 km od Lindosu. 
Ve vzdálenosti cca 8 km naleznete 
bankomat, lékárnu, bary a restaurace. 
Letiště je vzdáleno cca 60 km. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, re-
staurace, à la carte restaurace, 4 bary 
(hlavní bar, u bazénu, na pláži a VIP), 
venkovní bazén - slunečníky a lehátka 
u bazénu a na pláži zdarma, k dispo-
zici plážové osušky - při ztrátě karty  
k osuškám nebo poškození/ztrátě 
osušky účtován poplatek 15 EUR, we-

Moderní designový hotel v blízkosti krásné písčito-oblázkové pláže na jihovýchodním 
pobřeží v letovisku Kiotari s vysokým standardem služeb a krásným ubytováním, dobrá 
volba pro náročné klienty.

Hotel Princess Andriana Resort & Spa 

 
Video na 

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

De Luxe dovolená 
pro náročné

208  Rezervujte na 210 000 210

bezlepková 
strava

wellnesslehátka na 
pláži 

klimatizace 
zdarma



Možnosti obsazení: 
honeymoon pokoje: XX
standardní pokoje: XX / XXx / XXX
rodinné pokoje family / family superior: XXxx / XXXx

llness centrum, amfiteátr, konferenční 
místnost, minimarket.

Internet: vysokorychlostní kabelové 
připojení nebo WiFi na pokojích, WiFi 
v lobby - za poplatek. Nízkorychlostní 
WiFi připojení na internet zdarma.

Ubytování: vkusně zařízené pokoje 
jsou vybaveny koupelnou/WC, fénem, 
klimatizací, velkoplošnou SAT/TV, mi-
nibarem, vybavením na přípravu kávy/
čaje, telefonem, trezorem, balkonem/
terasou, s výhledem na moře nebo na 
bazén. 

Služby za poplatek: služby wellness 
centra, osvětlení tenisových kurtů, 
internet (vysokorychlostní kabelové 

připojení nebo WiFi na pokojích, WiFi 
v lobby - orientační cena: cca 3 EUR/
hod., 40 EUR/týden).

Pro děti: miniklub, dětské hřiště, ba-
zén, dětská postýlka (na vyžádání - 
zdarma), animační programy.

Poznámka: u večeře vyžadován dress 
code (pánové dlouhé kalhoty), mož-
nost bezlepkové stravy - nutno nahlá-
sit při rezervaci. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
4,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci.

www.firo.cz/RAD279

rodinný pokoj Family / Superior Family

209 | Prodejní místa na str. 527, 530–531

ŘECKO › RHODOS



RHODOS / KIOTARI

Stravování: polopenze bufetová (jed-
noduchý bufet), za příplatek all inclusive

All inclusive: plná penze (jednoduchý 
bufet, 1x týdně bezmasé menu) vč. ná-
pojů; místní rozlévané nealkoholické ná-
poje, káva, čaj, pivo, víno 10.00-21.00 
hod., sušenky či sladké ke kávě/čaji 
16.00-17.00 hod.

Poloha: cca 100 m od oblázkovo-písčité 
pláže; hotelový komplex hlavní budovy a 
dalších vedlejších budov v okrajové klid-
né části letoviska Kiotari, zastávka auto-
busu cca 30 m, centrum letoviska cca 
300 m (taverny, kavárny, minimarket).

Vybavení: recepce, restaurace, bar, 
venkovní bazén - slunečníky a lehátka 
(zdarma), hřiště, internetový koutek, 
parkoviště.

Internet: WiFi - v recepci zdarma.

Ubytování: jednoduše zařízené pokoje 
s koupelnou a soc. zařízením, klimatizací 
(za poplatek), miniledničkou, balkonem/
terasou.

Služby za poplatek: trezor v recepci 
(15 EUR/týden), internetový koutek, kli-
matizace (8 EUR/den), půjčovna kol.

Pro děti: dětský bazén, dětská postýlka 
(zdarma).

Povinné příplatky: Pobytová taxa  
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den pří-
jezdu na recepci.

www.firo.cz/RKB279

Menší hotelový komplex vystavěný v tradičním řeckém stylu v pěkné zahradě, jednoduché 
ubytování pro nenáročné klienty za velmi příznivou cenu v klidné lokalitě.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX / XXxx / XXXx  (přistýlky i formou palandy)

Hotel Kabanari Bay  

 
Video na 

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 3 990 Kč 

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

210  Rezervujte na 210 000 210
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bezplatně 
WiFi

klimatizace 
za příplatek



RHODOS / FALIRAKI

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu: snídaně, obědy a večeře formou 
bufetových stolů. Obědy či večeře mož-
né také v à la carte restauracích (po 
předchozí rezervaci). Pozdní snídaně 
do 10.30 hod. Místní alkoholické a ne-
alkoholické nápoje 10.00-01.00 hod. 
Přes den snacky, zmrzlina, káva, čaj  
a koláče. Večer je požadováno vhodné 
oblečení. 

Poloha: hotel se nachází přímo na 
dlouhé a široké písečné pláži ve zná-
mém letovisku Faliraki. Centrum 
letoviska cca 50 m. Zde naleznete 
nepřeberné množství taveren, barů, 
restaurací a možností pro nákupy. Za-
stávka autobusu 50 m od hotelu. 

Vybavení: celková ubytovací kapacita 
hotelu je 348 pokojů. Dále je k dispo-
zici přijímací hala s recepcí, internetový 
koutek (za poplatek), WiFi v lobby a na 
centrálním baru (zdarma), společenská 
místnost s TV, klimatizovaná restaura-
ce, 5 à la carte restaurací (sushi, řecká, 
italská, asijská, mexická), bar, kavárna 
a obchody. Ve venkovním areálu nalez-
nete rozlehlý sladkovodní bazén, vodní 

skluzavky, samostatný dětský bazén, 
opalovací terasu a zahradu. Nechybí 
ani snack bar u bazénu a plážový bar. 
Lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, 
na pláži za poplatek. 

Ubytování: vkusně zařízené dvoulůž-
kové pokoje s individuální klimatizací 
jsou s přímým výhledem na moře, mají 
koupelnu/WC, vysoušeč vlasů, župan, 
přezůvky, miniledničku, set na přípravu 
kávy a čaje, SAT/TV, trezor, balkon nebo 
terasu s nábytkem, WiFi zdarma (vyšší 
rychlost za poplatek). Dítě do dvou let 
věku se započítává do maximální obsa-
zenosti pokoje. 

Služby za poplatek: WiFi s vyšší rych-
lostí. 

Pro děti: samostatný dětský bazén 
se skluzavkou, dětské hřiště, animač-
ní program, miniklub (od 4 do 11 let)  
v cizím jazyce, hlídání dětí (na vyžádání 
za poplatek), dětské postýlky a židličky. 

Poznámka: u večeře je vyžadován dre-
ss code. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
4,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den pří-
jezdu na recepci.

www.firo.cz/RAE279

Luxusní hotel přímo u oblíbené písčité pláže ve Faliraki s výhledem na moře. Hotel pro-
šel rozsáhlou renovací a díky své poloze se řadí mezi TOP hotely na ostrově Rhodos.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX

Hotel Mitsis Faliraki Beach 

all inclusive 

1. dítě do 14 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO 
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RHODOS / LARDOS
Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bufe-
tu vč. nápojů (u večeře několikrát týd-
ně tematický bufet), lehké občerstvení 
během dne/snacky 10.30-18.00 hod. 
a 21.30-24.00 hod. v plážovém sna-
ck baru, rozlévané místní alkoholické  
a nealkoholické nápoje 10.00-24.00 
hod. (pivo, víno, tvrdý alkohol, koktejly, 
nealkoholické nápoje, káva, čaj) v mís-
tech a časech určených hotelem; mini-
bar - doplněný 3x týdně (nealkoholické 
nápoje, pivo, voda); možnost večeře  

v à la carte restauraci 1x za pobyt (nutná 
rezervace předem), bez nápojů (pouze 
voda zdarma, ostatní za poplatek), vy-
brané sportovní aktivity: tenis, stolní tenis, 
plážový volejbal, šachy, boccia, vodní pólo, 
minigolf, lukostřelba, aerobik, basketbal, 
aqua aerobik; animační programy.

Poloha: přímo u písčito-oblázkové 
pláže; rozsáhlý moderní hotelový kom-
plex hlavní budovy a vilek/bungalovů  
v zahradě a u bazénu na jihovýchod-
ním pobřeží ostrova v letovisku Lardos -  
v zátoce Lardos Bay, v blízkosti vesničky 
Pefkos a cca 7 km od vyhlášené vesničky 
Lindos.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, hlavní 
restaurace, 3 à la carte tematické restau-
race, plážový snack bar, 3 bary (hlavní, 
plážový a u bazénu), 2 velké bazény -  
1 pro dospělé a teenagery (se sklu-
zavkou), 1 se skluzavkou pro menší děti; 
vnitřní bazén, slunečníky a lehátka u ba-
zénu i na pláži (zdarma), plážové osušky 
- zdarma (při ztrátě karty k osuškám či 
při jejich poškození účtován poplatek 

Vyhledávaný hotelový komplex v duchu tradiční řecké architektury se skvělou polohou 
přímo u krásné pláže, s výtečnou kuchyní a kvalitními službami, dobrá volba pro rodiny 
s dětmi i pro náročnější klienty.

Hotel Lindos Princess  

 
Video na 

jen s FIRO-tour

all inclusive 

1. dítě do 14 let
 od 99 Kč

2. dítě do 14 let
 za mimořádnou cenu

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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Možnosti obsazení: 
standardní pokoje a pokoje v bungalovech: XX / XXx / XXX / XXxx
rodinné pokoje: XX / XXx / XXX / XXxx / XXXx / XXXX / 

15 EUR), tenis, minigolf, amfiteátr, ani-
mační a sportovní programy, 2 konfe-
renční sály, minimarket a obchůdky se 
suvenýry.

Internet: nízkorychlostní WiFi připo-
jení zdarma, vysokorychlostní WiFi za 
poplatek (orientační cena: 3 EUR/hod.,  
40 EUR/týden).

Ubytování: standardní pokoje s mož-
ností až 2 přistýlek (pro děti); koupelna/
WC, fén, klimatizace, minilednička, 
SAT/TV, trezor, telefon, balkon/terasa; 
pokoje v bungalovech - stejné zaří-
zení, umístěné ve vilkách/bungalovech  
v zahradě a okolo bazénu; rodinné 
pokoje: jsou umístěny v bungalovech -  
v patře nebo přízemí, s oddělenou lož-
nicí (zatahovacími/zašupovacími dveřmi, 
stejné zařízení jako standardní pokoje).

Služby za poplatek: služby wellness 
centra, trezor na pokoji (cca 25 EUR/

týden, 40 EUR/2 týdny), vodní sporty na 
pláži, videohry, internetový koutek.

Pro děti: dětská postýlka (zdarma), dět-
ské hřiště, 2 bazény se skluzavkami, mi-
niklub, animační programy. Dětský klub 
Firáček funguje v hotelu cca od 01.07. 
do 31.08. Animátoři jsou součástí hote-
lového animačního týmu, některé akti-
vity jsou společné, některé vyhrazené 
pouze pro děti dětského klubu Firáček.

Poznámka: u večeře vyžadován dress 
code (pánové dlouhé kalhoty); možnost 
bezlepkové stravy - nutno nahlásit při 
rezervaci.

Povinné příplatky: Pobytová taxa  
3,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den pří-
jezdu na recepci.

www.firo.cz/RLP279

foto z výletu
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RHODOS / FALIRAKI

Stravování: bez stravy

Poloha: cca 200 m od písčito-obláz-
kové pláže (v moři místy oblázky/ka-
meny) - nudistická pláž, cca 300 m 
od veřejné pláže, nejbližší taverny cca  
300 m, minimarket cca 50 m, do cen-
tra Faliraki cca 1 km.

Vybavení: snack bar, venkovní bazén 
- slunečníky a lehátka (zdarma).

Internet: WiFi na recepci zdarma, ve 
studiích/apartmánech - za poplatek.

Ubytování: studia pro 2-3 os.: obý-
vací část s kuchyňským koutem, var-
nou konvicí, 2-3 postelemi, koupelnou 
a soc. zařízením, klimatizací, trezorem, 
balkonem/terasou; apartmány až 
pro 4 os.: stejné vybavení, s odděle-
nou ložnicí pro 2 os.

Služby za poplatek: trezor (5 EUR/
den), WiFi ve studiích/apt., klimatizace 
(9 EUR/den).

Pro děti: oddělená část bazénu.

Poznámka: úklid, výměna ručníků  
a ložního prádla - 2x týdně.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci.

www.firo.cz/REM279

Velmi příjemný komplex studií a apartmánů v klidné lokalitě, v pěší dostupnosti rušného 
letoviska Faliraki.

Možnosti obsazení: 
studia pro 2 os.: XX
studia pro 3 os.: XX / XXx / XXX
apartmány pro 4 os.: XX / XXx / XXX / XXxx 
/ XXXx / XXXX

Studia a apartmány Meropi 

1. dítě do 18 let
 od 3 990 Kč

2. dítě do 18 let
 za mimořádnou cenu

3. a 4. osoba 
za mimořádnou cenu

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

214  Rezervujte na 210 000 210

ŘECKO › RHODOS

bezplatně 
WiFi

klimatizace 
za příplatek



RHODOS / PEFKAS

Stravování: all inclusive 

All inclusive: snídaně, oběd a večeře 
formou bufetových stolů včetně ná-
pojů, místní alkoholické nápoje (pivo, 
červené a bílé víno) a nealkoholické 
nápoje čase od 12:00 do 17:00 hod. 
ve snack baru, odpolední káva, čaj  
a sušenky, ledová tříšť pro děti ve vy-
hrazeném čase (od 15:00 hod. do 
17:00 hod.), pivo, víno, koktejly, místní 
destiláty a rozlévané nealkoholické ná-
poje jsou podávány v čase od 17:00 do 
23:00 hod. v hlavním baru, lehátka a 
slunečníky u bazénů se sladkou vodou 

Poloha: zrekonstruovaný hotel s pří-
jemnou atmosférou, ležíu vesničky 
Pefki, která je vzdálená cca. 700 m  
a je zde spousta možností pro nákupy.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, re-
staurace s venkovní terasou, hlavní 
bar (nápoje v rámci all inclusive v čase 
od 17:00 do 23:00 hod.), velkoploš-
né SAT TV s DVD přehrávačem v pro-
storách recepce, internetový koutek  
a wifi (na recepci zdarma), trezory na 
recepci (za poplatek), minimarket, ba-
zén se slanou vodou situovaný u moře, 
2 sladkovodní bazény a dětský bazén, 
lehátka a slunečníky u bazénů (zdar-

ma), snack bar, dětské hřiště, miniklub 
pro děti, amfiteátr, udržovaná zahra-
da, parkoviště, úschovna zavazadel, 
hotelová prádelna, tenisové kurty.  

Internet: WiFi ve veřejných prosto-
rách zdarma, na pokojích za poplatek 

Ubytování: standardně zařízené 2lůž-
kové pokoje s možností 1 přistýlky, 
klimatizace (v hotelovém režimu, od 
15.6.-15.9. zdarma, mimo toto ob-
dobí za poplatek), SAT TV s rádiovým 
kanálem, lednička, koupelna s vanou, 
resp. sprchovým koutem a WC, fén 
na vlasy (na vyžádání na recepci, za 
vratný depozit), balkon nebo terasa  
s posezením.

Služby za poplatek: internet na po-
koji, trezor na recepci, biliard, tenisové 
kurty. 

Pro děti: herna, dětský kout, dětský 
bazén 

Povinné příplatky: Pobytová taxa  
3 EUR/ pokoj/ noc splatná v den příjez-
du na recepci.

www.firo.cz/RYJ279

Příjemný hotel s dovolenkovu atmosférou

Možnosti obsazení: XX / XXx 

Hotel Ilyssion 

all inclusive 

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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RHODOS / STEGNA
Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou 
bufetu vč. nápojů; 10.00-24.00 hod. 
rozlévané místní nealkoholické a al-
koholické nápoje v místech a časech 
určených hotelem, 15.00-17.00 hod. 
káva/čaj/zákusek, zmrzlina v baru  
u bazénu 10.00-18.30 hod. 

Poloha: hotel se nachází u písči-
to-oblázkové pláže (přístupné přes 
místní komunikaci), cca 200 m od 
centra typické řecké vesničky Stegna  
s obchůdky, bary, restauracemi  
a tavernami. Do města Rhodos (cca  
30 km) nebo do městečka Archange-
los (cca 4 km) můžete využít místní au-
tobus, zastávka je u hotelu. Lindos cca 
20 km, letiště cca 35 km. 

Vybavení: hotelový areál nabízí 
vstupní halu s recepcí, 2 restaurace, 
3 bary, minimarket, konferenční pro-
story, výtah, společenskou místnost,  
2 bazény pro dospělé, 3 bazény pro 
děti (z toho dva se skluzavkami), le-
hátka a slunečníky u bazénů a na pláži 
zdarma, plážové ručníky, minimarket, 
kout s TV, animační programy (v ang-
ličtině a němčině), fitness. Hotel není 

Hotelový komplex v krásné zahradě, ideální pro rodinnou dovolenou. 

Hotel Porto Angeli 

jen s FIRO-tour

all inclusive 

1. dítě do 14 let
 od 99 Kč

2. dítě do 14 let
 za mimořádnou cenu

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX 
rodinné pokoje: max. XXxx / XXXx / XXXX

vhodný pro klienty s pohybovými ob-
tížemi a na vozíku. 

Internet: WiFi připojení na internet ve 
vstupní hale zdarma. 

Ubytování: standardní 2lůžkové po-
koje mají koupelnu/WC, fén, SAT/TV, 
klimatizaci, miniledničku, trezor, mini-
bar (na vyžádání), balkon nebo terasu. 
Rodinné pokoje jsou vybaveny jako 
standardní pokoje, ale jsou prostor-
nější. Hotel nabízí také rodinné pokoje 
typu "Superior" s oddělenou ložni-
cí. Standardní i rodinné pokoje jsou  
s výhledem do zahrady, za příplatek 
výhled na moře. 

Služby za poplatek: internetový 
koutek (cca 4 EUR/ hod.), WiFi mimo 
vstupní halu, trezor (cca 12 EUR/tý-
den, 18 EUR/2 týdny), minibar, služby 

lázeňského centra, masáže. 

Pro děti: dětský bazén, dětské hřiště, 
miniklub v českém jazyce v termínu 
01.07.-30.08., miniklub v cizím jazyce, 
dětská postýlka. 

Poznámka: dítě do dvou let se počítá 
do maximální obsazenosti pokoje. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
3,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci.

www.firo.cz/RRA279
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RHODOS / KIOTARI

Stravování: all inclusive 

All inclusive: snídaně formou bufetu 
(07.00–10.00 hod.) včetně fresh džusů 
a čerstvě mačkaných šťáv. Pozdní kon-
tinentální snídaně (10.00–10.30 hod.), 
oběd formou bufetu (12.30–14.30 
hod.). Snack World Taste Corner top 
kvalitní fastfood (11.00–18.00 hod.), 
cukrárna (10.00–02.00 hod.), snack 
bar u bazénu – sendviče, bagety, párek 
v rohlíku, těstoviny (11.00–17.00 hod.), 
plážová restaurace – gril, saláty, nápoje 
(10.00–17.00 hod.). Řecká restaurace  
à la carte (19.30–22.30 hod., nutná rezer-
vace). Italská restaurace à la carte (19.00–
24.00 hod., nutná rezervace). Asijská 
restaurace à la carte (19.00–22.00 hod., 
nutná rezervace), bary (hlavní, u bazénu, 
Champagne, Kaffenio), nealkoholické  
a alkoholické nápoje (10.00–01.00 hod.)

Poloha: resort se nachází v jižní části 
Rhodosu v prázdninovém středisku Kio-
tari s několika bary a obchody, 12 km od 
krásného městečka Lindos s historickým 

centrem. 

Vybavení: recepce, hlavní restaurace,  
3 à la carte restaurace, několik barů, 
vnitřní vyhřívaný bazén, lehátka a sluneč-
níky u bazénu a na pláži zdarma, kon-
ferenční místnost, kadeřnictví, obchody, 
bazén.  

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: 2lůžkové pokoje deluxe 
s výhledem na moře: koupelna/WC 
(vysoušeč vlasů), individuální klimatizace, 
SAT/TV., minibar (denně doplňovány ne-
alkoholické i alkoholické nápoje, bram-
bůrky, čokoláda), trezor, balkon nebo te-
rasa, výhled na moře (pokoj deluxe), cca 
26 m². Pokoje na vyžádání:  Junior Suita 
s bočním výhledem na moře: jako 
deluxe, prostornější, cca 34 m².  Junior 
Suita se sdíleným bazeném: viz de-
luxe s výhledem na moře, sdílený bazén  
s možností vyhřívání (dle počasí/sezony)

Služby za poplatek: tenis (pouze osvět-
lení za poplatek), vodní sporty na pláži

Povinné příplatky: Pobytová taxa  
4,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den pří-
jezdu na recepci.

www.firo.cz/RYI279

Hotel je nově vystavený a řadí se k nejlepším na ostrově Rhodos. Hotel je určen pouze 
dospělým návštěvníkům.

Možnosti obsazení: XX, XXX

Hotel Mayia Exclusive Resort & Spa 

RHODOS / FALIRAKI

Stravování: polopenze

Snídaně: bufetové

Večeře: předkrmy formou bufetu, 
hlavní chod servírovaný 

Poloha: přímo u písčito-oblázkové 
pláže, centrum letoviska cca 3 km, 
město Rhodos 9 km, letiště 15 km, 
18jamkové golfové hřiště Afandou  
8 km, letovisko Lindos 42 km. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, re-
staurace, à la carte restaurace, 3 bary, 
venkovní bazén - slunečníky, lehátka  

a osušky zdarma, vnitřní bazén, wel-
lness & SPA centrum, posilovna, tenis, 
multifunkční sportovní hřiště, mini-
market, konferenční místnosti, ani-
mační/sportovní programy. 

Internet: WiFi v lobby zdarma. 

Ubytování: standardní pokoje (cca 
27 m²) s koupelnou a soc. zařízením 
(vysoušeč vlasů), SAT/TV, trezorem, 
miniledničkou, balkonem/terasou; 
pokoje superior (cca 30 m²), umís-
těné v hlavní budově: navíc bezplatně 
WiFi, LCD/TV, vybavení na přípravu 
kávy/čaje, CD/DVD přehrávač, župany 
a přezůvky, při příjezdu na uvítanou 
voda, víno a ovoce. 

Služby za poplatek: služby wellness 
& SPA centra, vybrané sportovní akti-
vity. 

Pro děti: dětský bazén, hřiště, dětská 
postýlka zdarma. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
4,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci.

www.firo.cz/RPA279

Luxusní moderní hotelový komplex s vysokou kvalitou služeb u krásné 
písčtito-oblázkové pláže.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX

Hotel Rodos Palladium 

pokoj superior

novinka v nabídce

all inclusive 

pouze pro dospělé

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

De Luxe dovolená 
pro náročné

1. dítě do 7 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

De Luxe dovolená 
pro náročné
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RHODOS / FALIRAKI

Stravování: polopenze

Snídaně: kontinentální bufetové    

Večeře: bufetové (předkrmy, hlavní 
jídla, dezerty)  

Poloha: cca 150 m od písčité pláže; 
taverny, obchůdky - v blízkosti, rušné 
centrum letoviska cca 10 min. chůze.

Vybavení: recepce, lobby s TV, re-
staurace, bar u bazénu, terasa s po-
sezením, venkovní bazén - slunečníky  
a lehátka zdarma, parkoviště. Oficiální 
kategorie hotelu jsou 2*+, ale na zá-
kladě poskytovaných služeb hodnotí-
me jako 3*. 

Internet: WiFi - zdarma, ve společ-
ných prostorách. 

Ubytování: jednoduše zařízené po-
koje s koupelnou a soc. zařízením, TV, 
klimatizací (za poplatek 7 EUR/den), 
balkonem/ terasou.

Služby za poplatek: trezor v recep-
ci (orientační ceny: 15 EUR/týden,  
25 EUR/2 týdny), minilednička na po-
koji (na vyžádání předem - za popla-
tek v místě - orientační ceny: 15 EUR/
týden, 25 EUR/2 týdny), klimatizace:  
7 EUR/den. 

Pro děti: oddělená část bazénu, dět-
ská postýlka - zdarma (na vyžádání 
předem). 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci.

www.firo.cz/RFY279

Menší hotel v blízkosti krásné písčité pláže v oblíbeném a vyhledávaném živém letovisku 
Faliraki, v sousedství hotelu Lagonas Beach.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX / XXxx 
/ XXXx / XXXX

Hotel Faliraki Bay 

1. dítě do 7 let
od 2 990 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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RHODOS / KOLYMBIA
Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou 
bufetu vč. nápojů (místní rozlévané 

pivo, víno a nealkoholické nápoje); 
oběd - ve venkovní restauraci u ba-
zénu, odpolední (překapávaná) káva/
čaj 15.00-18.00 hod., ve stejném čase 
pro děti do 14 let zmrzlina; rozlévané 
místní alkoholické nápoje (pivo, víno, 
tvrdý alkohol) a nealkoholické nápoje 
11.00-23.00 hod.; vybrané koktejly 
15.00-23.00 hod., 1x týdně "řecký ve-
čer" nebo živá hudba.

Poloha: cca 150 m od písčito-obláz-
kové pláže, cca 100 m od menší pís-
čité pláže, cca 200 m od oblázkovo-
-písčité pláže; příjemný menší hotelový 
komplex několika budov v zahradě, 
v klidnější části oblíbeného letoviska 
Kolymbia; zastávka autobusu před ho-
telem, centrum letoviska s obchůdky, 

Příjemný menší rodinný hotel - jeden z nejoblíbenějších hotelů z naší nabídky, ideální volba 
pro klienty všech věkových skupin.

Hotel Relax  

 
Video na 

jen s FIRO-tour

all inclusive 

1. dítě do 15 let
 od 99 Kč

2. dítě do 15 let
 za mimořádnou cenu

3. osoba 
za mimořádnou cenu

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX / XXxx

tavernami a bary cca 300 m od hotelu.

Vybavení: vstupní hala s recepcí  
a posezením, restaurace, bar u bazé-
nu, lobby bar, stolní tenis, venkovní 
bazén (lehátka a slunečníky u bazénu 
- zdarma), výtah.

Internet: WiFi v areálu - za poplatek 
(cca 2,50 EUR/den, 10 EUR/týden).

Ubytování: standardní pokoje s mož-
ností až 2 přistýlek (formou palandy 
- pouze pro děti) s koupelnou/WC  
a fénem, klimatizace zdarma v období 
15.06.–15.09., SAT/TV, minilednička, 
telefon, balkon/terasa.

Služby za poplatek: interneto-
vý koutek, trezor – v recepci (cca  
15 EUR/týden, 20 EUR/10 nebo 11 nocí,  

25 EUR/2 týdny), klimatizace do 
15.06. a od 15.09. - cca 7 EUR/den, 
bi liár, šachy.

Pro děti: oddělená část bazénu, dět-
ské hřiště. Dětský klub Firáček funguje 
v hotelu od cca 01.07. do 31.08. Dět-
ské postýlky zdarma.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci.

www.firo.cz/RRE279
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RHODOS / IALYSSOS

Stravování: all inclusive 

All inclusive: snídaně, oběd a večeře 
formou bufetu, teplý a studený snack, 
saláty, ovoce, zmrzlina, sendviče, káva, 
čaj, zákusky, půlnoční snack, jedenkrát 
za pobyt je možné povečeřet po před-
chozí rezervaci v řecké nebo italské 
restauraci, neomezené množství vybra-
ných místních alkoholických a nealko-
holických nápojů (09.00–01.00 hod.)

Poloha: hotel se nachází nedaleko 
centra Ialyssos, které je propletené ob-
chůdky, restauracemi a možnostmi pro 
večerní procházky. Vzdálenost hotelu 
od letiště je cca 10 km. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 2 re-
staurace, taverna Zorbas, bazén, dětský 
bazén, skluzavky, lehátka a slunečníky 
u bazénu zdarma, bar u bazénu, WiFi 
na recepci zdarma, wellness za popla-
tek 

Internet: internet na pokojích za po-
platek, na recepci zdarma 

Ubytování: dvoulůžkový pokoj s mož-
ností přistýlky je vybaven koupelnou se 
sprchou nebo vanou a WC, vysouše-
čem vlasů, telefonem s přímou volbou, 
SAT/TV, ledničkou, trezorem zdarma, 
WiFi za poplatek, klimatizací zdarma  
v období 01.06.-30.09., balkonem 
nebo terasou. Vodní sporty na pláži 
(za poplatek), šipky, tenis a stolní tenis, 
minigolf, vodní pólo, aqua aerobik, 
animační programy, živá představení  
2x týdně, řecké taneční hodiny - bě-
hem řeckého večera, dětský klub, vodní 
skluzavky pro děti v dětském bazénu

Služby za poplatek: WiFi na pokojích, 
vodní sporty, wellness 

Pro děti: skluzavky, dětský bazén, mi-
niklub 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
3,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den pří-
jezdu na recepci.

www.firo.cz/RSX279

Pěkný hotelový resort s kvalitním servisem. Hotel poskytuje svým klientům dostatek 
sportovního vyžití. Resort má skvělou polohu pro výlety do města Rhodos, který patří 
ke světovému kulturnímu dědictví organizace UNESCO.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX

Hotel Sunshine Rhodos  

novinka v nabídce

all inclusive 

1. dítě do 13 let
od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

222  Rezervujte na 210 000 210

ŘECKO › RHODOS

bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma



RHODOS / IXIA

Stravování: polopenze bufetová, plná 
penze (bufetová) za příplatek 

Poloha: klasický postupně renovova-
ný rozlehlý hotelový komplex zasazený 
v zeleni, od pláže pouze přes silnici, 
v okolí řada kaváren, restaurací, barů, 
klubů a obchůdků, do hlavního města 
Rhodosu 5 km.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, re-
staurace, bary, 4 konferenční místnosti, 
2 venkovní bazény (slunečníky a lehátka 
u bazénu zdarma), bazén pro děti, vnitř-
ní bazén, WiFi v celém areálu zdarma, 
diskotéka, parkoviště, internetová ka-
várna, amfiteátr, posilovna, sauna, mini-
golf (za poplatek), tenisové kurty, stolní 
tenis, animační programy.

Ubytování: standardní klimatizované 
pokoje s koupelnou a soc. zařízením, 
vysoušečem vlasů, SAT/TV, připojení k 
internetu, telefon, minibar, vybavení 
na přípravu kávy/čaje, trezor, balkon/
terasa; renovované superior pokoje – na 
vyžádání; junior suity – prostornější, re-
novované, s obývací částí a výhledem na 
moře; suity s výhledem na moře – pro-
stornější, renovované, s oddělenou lož-
nicí (přistýlky v obývacím pokoji – sofa).

Služby za poplatek: vodní sporty na 

pláži (windsurfing, Jet Ski, plážový volej-
bal), v blízkosti hotelu – jízda na koni, 
potápění, jachtaření, minigolf, trezor (12 
EUR/ týden, 18 EUR/2 týdny) 

Pro děti: dětský bazén, miniklub, hřiště, 
animační programy.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 4,00 
EUR/ pokoj/ noc splatná v den příjezdu 
na recepci.

www.firo.cz/ROP279

Pro milovníky rušného letoviska Ixia podél hlavní komunikace vedoucí po pobřeží do hlavního 
města Rhodosu – ideálně dostupného taxíkem nebo místním autobusem.

Možnosti obsazení: 
pokoje: XX / XXx / XXX;
junior suity: XX / XXx / XXxx;
suity: max. obsaz. XXXX

Hotel Olympic Palace 

RHODOS / VLICHA

Stravování: polopenze, plná penze 
za příplatek 

Poloha: hotel je vzdálen 2,5 km od 
městečka Lindos (nejkrásnější egejská 
osada se zachovalou akropolí a maleb-
nými uličkami). Město Rhodos, letiště, 
přístav cca 50 km. Na písčitou pláž cca 
50 m. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, re-
staurace, bary, minimarket, TV míst-
nost. K venkovnímu vybavení patří  
2 bazény, terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky, bar, bar u bazénu, spole-
čenská místnost s TV, minimarket, mi-
niklub v cizím jazyce (červenec-srpen), 
dětské hřiště, dětský bazén. 

Internet: WiFi zdarma v celém areálu 
hotelu 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje mají 
koupelnu/WC, vysoušeč vlasů, indi-
viduální klimatizaci, SAT/TV, miniled-
ničku, trezor (za poplatek), kávovar  
a balkon nebo terasu. 

Služby za poplatek: trezor na pokoji. 

Pro děti: dětský bazén, dětské hřiště, 
miniklub v cizím jazyce (červenec–sr-
pen). 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
3,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci. 

www.firo.cz/RLE279

Klidný hotel s krásným panoramatickým výhledem na pláž Vlicha.

Možnosti obsazení: 
X / XX / XXx / XXxx / XXXx / XXXX
superior sea view: max. 2 osoby

Hotel Lindos Mare 
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Řecko – Karpathos
Rozlohou nevelký Karpathos nadchne příznivce 
klidné dovolené, ale i milovníky pěší turistiky. 

Velmi rozmanitá krajina, kontrasty holých kopců a bohatých borovicových hájů vybízí zejména 
mimo hlavní sezónu k pěším túrám malebnou přírodou. Místní překrásné pláže a zátoky s azurově 
průzračnou vodou patří mezi jedny z nejkrásnějších ve Středomoří vůbec. U milovníků windsurfi ngu 
má Karpathos zcela jistě své přední místo díky mimořádně příznivým povětrnostním podmínkám.

Severní a  jižní část ostrova je oddělena pohořím, 
díky čemuž se obě části vyvíjely nezávisle. Využijte 
možnosti navštívit v  rámci výletu horskou vesničku 
Olympos na severu ostrova, kde jako by se zastavil 
čas a kde se dodnes udržují tradice jako před stale-
tími. Vesničce s  330 obyvateli, označované jako živé 
národopisné muzeum, vládnou ženy. Vyšívají sukně 
či šátky, vyrábějí ručně boty z  kůže, melou obilí ve 
větrných mlýnech a pečou chleba v obecních pecích. 
Ač je to dnes více turistická atrakce než skutečný ži-
vot, návštěva vesničky je zážitkem, na který se neza-
pomíná. Na sever od městečka Karpathos lze objevit 

půvaby vesniček ve vnitrozemí, jakými jsou Aperi, 
Volada, Othos, Pyles, Spoa či Mesochori, které zatím 
nijak výrazně nepoznamenal turistický ruch. Dáváte-
-li přednost klidnějším místům, neoslovují vás velké 
hotelové komplexy a rušná centra, vypravte se na do-
volenou na malebný Karpathos – nebudete zklamáni 
a relaxační dovolená je zde zaručena. 

Windsur� ng 
Ideální podmínky a skvělé zázemí místních me-

zinárodních klubů vřele doporučujeme milovníkům 
windsur� ngu. Profesionálové např. z klubu Mistral Club 

� 

INFORMACE rozloha: 301 km2 • časový posun: + 1 hod. • měna: euro
• úřední jazyk: řečtina • doba letu: cca 3 hod.

FIRO NÁZOR krásné pláže, romantické zátoky • relaxační dovolená 
• malebné vesničky • vnitrozemí doposud velmi málo dotčené turistickým ruchem 

• výborné podmínky pro windsur� ng i další vodní sporty a pro pěší turistiku

Apella
Kyra Panagia

Achata

Amoopi
KARPATHOS

KARPATHOS
online 

rezervace 
a prodej na 

www.� rotour.cz

se základnou jen několik set metrů od letiště za-
jišťují transfer a uskladnění vybavení za příznivé 
ceny – více na www.club-mistral.com. 

Amoopi 
Menší malebné turistické letovisko leží na 

jihovýchodním pobřeží ostrova, 8 km jižně od 
městečka Karpathos town (Pigadia). Z  Amoopi 
funguje spojení do Pigadie místní dopravou, au-
tobus jezdí několikrát denně. Amoopi nemá kla-
sické centrum ani větší možnosti  společenského 
vyžití, zato však nabízí příjemnou relaxaci na 
nádherných písčitých plážích a koupání v prů-
zračném moři. Ve středisku najdete obchůdky 
se základním sortimentem i  několik taveren. 
Ubytování je soustředěno kolem zátok s  pěk-
nými písčitými a oblázkovo-písčitými plážemi, 
díky nimž patří Amoopi mezi nejoblíbenější 
střediska na ostrově.
Transfer z letiště: cca 15 min. 

Karpathos town = Pigadia 
Městečko Karpathos, jinak zvané Pigadia, je cen-

trem veškerého dění na ostrově. Leží v zátoce Vrondi 
se 4kilometrovou písčito-oblázkovou pláží. Nemá 
význačné stavby či památky, kromě pozůstatků raně 
 křesťanské  baziliky Agia Fotini – v  blízkosti pláže. 
Městečko je poměrně moderní a  nabízí vše, co je 

k  bezstarostnému 
 pobytu zapotřebí – restaurace, ta-
verny, bary, obchůdky, vynikající cukrárny, interne-
tovou kavárnu a  možnost zapůjčení aut a  motorek. 
Z místního přístavu vyplouvají výletní lodě i trajekty. 
Procházky starou částí Pigadie, zakončené posezením 
v  některé z  taveren s  bohatou nabídkou místních 
kulinářských specialit a delikátního vína, budou jistě 
příjemným zpestřením vaší dovolené.
Transfer z letiště: cca 30 min. 

Olympos 
Celodenní výlet – plavba lodí z Pigadie do měs-

tečka Diafani, autokarem do horské vesničky Olym-
pos, typického folklorního pokladu ostrova. Prohlíd-
ka, možnost oběda (není zahrnut v  ceně) v  některé 
z místních příjemných taveren, zpět do Diafani pro-
cházkou (cca 1,5 hod.) vyschlým korytem řeky (nebo 
opět autokarem); zpáteční plavba do Pigadie. 

Nejkrásnější pláže ostrova 
Celodenní lodní výlet s krátkou zastávkou u plá-

že „Kyra Panagia“, s kostelíkem s červenou kopulí nad 
pláží, dále na pláž „Apella“, jednu z nejkrásnějších na 
Karpathosu – vylodění, možnost koupání. Oběd při-
pravený kapitánem na lodi (zahrnut v  ceně výletu). 
Na zpáteční plavbě zastávka na pláži „Achata“, ukryté 
mezi skalami. 

Typické horské vesničky 
Výlet autokarem do typických horských vesniček: 

Aperi, Volada, Othos, Piles, Finiki, Arkassa, Menetes. 
Výlet na celý den, individuálně možnost ochutnání 
místních specialit, projížďka nádhernou malebnou 
krajinou.

VÝLETY

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy na Karpathos na 7/14 nocí
– z Prahy na Karpathos na 10/11 nocí 

Ceny zájezdů zahrnují: • leteckou přepravu Praha – Karpathos – 
Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 
a palivového příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět 
• příslušný počet nocí ve vybraném ubytování • stravování dle 
výběru • služby delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle 
zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění   
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely  

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

z letiště Karphatos (ceny na vyžádání)
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CENY VÝLETŮ dospělý

Olympos cca 40 EUR
Tři pláže cca 32 EUR
Okruh vesnicemi cca 40 EUR
Ostrov Saria cca 40 EUR

Pozn: Ceny výletů jsou orientační, aktuální nabídka a ceny 
u delegáta v místě.



224

Řecko – Karpathos
Rozlohou nevelký Karpathos nadchne příznivce 
klidné dovolené, ale i milovníky pěší turistiky. 

Velmi rozmanitá krajina, kontrasty holých kopců a bohatých borovicových hájů vybízí zejména 
mimo hlavní sezónu k pěším túrám malebnou přírodou. Místní překrásné pláže a zátoky s azurově 
průzračnou vodou patří mezi jedny z nejkrásnějších ve Středomoří vůbec. U milovníků windsurfi ngu 
má Karpathos zcela jistě své přední místo díky mimořádně příznivým povětrnostním podmínkám.

Severní a  jižní část ostrova je oddělena pohořím, 
díky čemuž se obě části vyvíjely nezávisle. Využijte 
možnosti navštívit v  rámci výletu horskou vesničku 
Olympos na severu ostrova, kde jako by se zastavil 
čas a kde se dodnes udržují tradice jako před stale-
tími. Vesničce s  330 obyvateli, označované jako živé 
národopisné muzeum, vládnou ženy. Vyšívají sukně 
či šátky, vyrábějí ručně boty z  kůže, melou obilí ve 
větrných mlýnech a pečou chleba v obecních pecích. 
Ač je to dnes více turistická atrakce než skutečný ži-
vot, návštěva vesničky je zážitkem, na který se neza-
pomíná. Na sever od městečka Karpathos lze objevit 

půvaby vesniček ve vnitrozemí, jakými jsou Aperi, 
Volada, Othos, Pyles, Spoa či Mesochori, které zatím 
nijak výrazně nepoznamenal turistický ruch. Dáváte-
-li přednost klidnějším místům, neoslovují vás velké 
hotelové komplexy a rušná centra, vypravte se na do-
volenou na malebný Karpathos – nebudete zklamáni 
a relaxační dovolená je zde zaručena. 

Windsur� ng 
Ideální podmínky a skvělé zázemí místních me-

zinárodních klubů vřele doporučujeme milovníkům 
windsur� ngu. Profesionálové např. z klubu Mistral Club 

� 

INFORMACE rozloha: 301 km2 • časový posun: + 1 hod. • měna: euro
• úřední jazyk: řečtina • doba letu: cca 3 hod.

FIRO NÁZOR krásné pláže, romantické zátoky • relaxační dovolená 
• malebné vesničky • vnitrozemí doposud velmi málo dotčené turistickým ruchem 

• výborné podmínky pro windsur� ng i další vodní sporty a pro pěší turistiku

Apella
Kyra Panagia

Achata

Amoopi
KARPATHOS

KARPATHOS
online 

rezervace 
a prodej na 

www.� rotour.cz

se základnou jen několik set metrů od letiště za-
jišťují transfer a uskladnění vybavení za příznivé 
ceny – více na www.club-mistral.com. 

Amoopi 
Menší malebné turistické letovisko leží na 

jihovýchodním pobřeží ostrova, 8 km jižně od 
městečka Karpathos town (Pigadia). Z  Amoopi 
funguje spojení do Pigadie místní dopravou, au-
tobus jezdí několikrát denně. Amoopi nemá kla-
sické centrum ani větší možnosti  společenského 
vyžití, zato však nabízí příjemnou relaxaci na 
nádherných písčitých plážích a koupání v prů-
zračném moři. Ve středisku najdete obchůdky 
se základním sortimentem i  několik taveren. 
Ubytování je soustředěno kolem zátok s  pěk-
nými písčitými a oblázkovo-písčitými plážemi, 
díky nimž patří Amoopi mezi nejoblíbenější 
střediska na ostrově.
Transfer z letiště: cca 15 min. 

Karpathos town = Pigadia 
Městečko Karpathos, jinak zvané Pigadia, je cen-

trem veškerého dění na ostrově. Leží v zátoce Vrondi 
se 4kilometrovou písčito-oblázkovou pláží. Nemá 
význačné stavby či památky, kromě pozůstatků raně 
 křesťanské  baziliky Agia Fotini – v  blízkosti pláže. 
Městečko je poměrně moderní a  nabízí vše, co je 

k  bezstarostnému 
 pobytu zapotřebí – restaurace, ta-
verny, bary, obchůdky, vynikající cukrárny, interne-
tovou kavárnu a  možnost zapůjčení aut a  motorek. 
Z místního přístavu vyplouvají výletní lodě i trajekty. 
Procházky starou částí Pigadie, zakončené posezením 
v  některé z  taveren s  bohatou nabídkou místních 
kulinářských specialit a delikátního vína, budou jistě 
příjemným zpestřením vaší dovolené.
Transfer z letiště: cca 30 min. 

Olympos 
Celodenní výlet – plavba lodí z Pigadie do měs-

tečka Diafani, autokarem do horské vesničky Olym-
pos, typického folklorního pokladu ostrova. Prohlíd-
ka, možnost oběda (není zahrnut v  ceně) v  některé 
z místních příjemných taveren, zpět do Diafani pro-
cházkou (cca 1,5 hod.) vyschlým korytem řeky (nebo 
opět autokarem); zpáteční plavba do Pigadie. 

Nejkrásnější pláže ostrova 
Celodenní lodní výlet s krátkou zastávkou u plá-

že „Kyra Panagia“, s kostelíkem s červenou kopulí nad 
pláží, dále na pláž „Apella“, jednu z nejkrásnějších na 
Karpathosu – vylodění, možnost koupání. Oběd při-
pravený kapitánem na lodi (zahrnut v  ceně výletu). 
Na zpáteční plavbě zastávka na pláži „Achata“, ukryté 
mezi skalami. 

Typické horské vesničky 
Výlet autokarem do typických horských vesniček: 

Aperi, Volada, Othos, Piles, Finiki, Arkassa, Menetes. 
Výlet na celý den, individuálně možnost ochutnání 
místních specialit, projížďka nádhernou malebnou 
krajinou.

VÝLETY

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy na Karpathos na 7/14 nocí
– z Prahy na Karpathos na 10/11 nocí 

Ceny zájezdů zahrnují: • leteckou přepravu Praha – Karpathos – 
Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 
a palivového příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět 
• příslušný počet nocí ve vybraném ubytování • stravování dle 
výběru • služby delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle 
zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění   
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely  

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

z letiště Karphatos (ceny na vyžádání)
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CENY VÝLETŮ dospělý

Olympos cca 40 EUR
Tři pláže cca 32 EUR
Okruh vesnicemi cca 40 EUR
Ostrov Saria cca 40 EUR

Pozn: Ceny výletů jsou orientační, aktuální nabídka a ceny 
u delegáta v místě.



KARPATHOS / ARKASSA

Stravování: all inclusive 

All inclusive: snídaně 7.30-9.30 hod., 
oběd 12.30-14.00 hod., večeře 19.00-
21.00 hod. formou bufetu v restauraci; 
občerstvení - dort, káva (12.00, 17.00 
hod. v baru u bazénu; nealkoholické 
nápoje 8.00-22.00 hod. a místní al-
koholické nápoje - pivo, ouzo, brandy 
10.00-22.00 hod. v barech, víno k dis-
pozici pouze během oběda a večeře. 
Animační programy, internet, hotelový 
autobus. 

Poloha:  hotel se nachází ve stráni cca 
700 m od hlavního centra Arkasay. Ná-
kupní možnosti se nachází nedaleko 
hotelu a naleznete zde také několik 
restaurací, kaváren a taveren. Hotel leží 
cca 8 km od letiště na Karpathu; auto-
busová zastávka cca 100 m od hotelu 
(Pigadia). Nádherná písčitá pláž Agios 
Nikolaos, která je oceněna modrou 
vlajkou, se nachází 750 m od hotelu.  
V rámci all inclusive mohou hosté vyu-
žít zdarma bezplatnou dopravu na pláž 

hotelovým mikrobusem (4krát denně).  

Vybavení: hotel renovovaný v roce 
2015, hlavní budova a 2 vedlejší bu-
dovy, 1 patro, malá hala, recepce, re-
staurace – jídla formou bufetu, řecká  
a mezinárodní kuchyně, k dispozici 
dětské židličky, vegetariánská jídla, sna-
ck bar u bazénu, bar na terase; terasa  
s výhledem na moře, trezor na recepci.

Internet: WiFi zdarma 

Ubytování: standardní pokoje: pro 
2 os. (možnost 1 přistýlky); cca 18 m², 
renovovaný, individuálně nastavitelná 
klimatizace, koupelna (sprcha, WC, fé-
n),WiFI, SAT/TV, lednice, dětská postýl-
ka zdarma pro dítě do 2 let na vyžádání 
před příjezdem; balkon (stůl a židle); 
rodinné pokoje: pro 2 os. (možnost 
dvou přistýlek - rozkládací pohovka), 
cca 30 m², renovovaný, vybavení jako 
standardní pokoj, balkon nebo terasa.

Služby za poplatek: slunečníky, lehát-
ka na pláži 

Pro děti: dětský koutek, herna. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den pří-
jezdu na recepci.

www.firo.cz/HBC207

Pěkný resort vystavěný v tradičním řeckém stylu.

Možnosti obsazení: 
Standardní pokoj: XX / XXx / XXX
Rodinný pokoj: XXxx / XXXx / XXXX

Hotel Bluu Bahari 

jen s FIRO-tour

novinka v nabídce

all inclusive 

PRAHA

1. dítě do 7 let
od 2 990 Kč
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bezplatně 
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KARPATHOS / AMOOPI

Stravování: bez stravy

Poloha: cca 150 m od písčité pláže; 
taverna cca 300 m, minimarket cca 10 
min. chůze.

Vybavení: recepce, TV místnost, mini-
market, parkoviště. Majitelé na vyžádání 
zajišťují ranní dovážku čerstvého pečiva.

Ubytování: účelně zařízená studia až 
pro 4 os. s koupelnou a soc. zařízením, 
vybavená kuchyňským koutem (lednič-

ka, vařič), telefonem, balkonem/tera-
sou; studia pro 4 os. - přistýlky i formou 
palandy.

Služby za poplatek: trezor (1 EUR/
den), klimatizace (7 EUR/den).

Pro děti: houpačky.

Poznámka: dětská postýlka nelze.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 1,50 
EUR/ pokoj/ noc splatná v den příjezdu 
na recepci.

www.firo.cz/HNB207

Příjemné ubytování s překrásným panoramatickým výhledem na moře. Ideální místo 
pro klidnou dovolenou v Amoopi – letovisku vyhledávaném pro své úžasné písčité 
pláže s azurově průzračnou vodou. 

Možnosti obsazení: XX/XXx

Studia N&B a B&N 

KARPATHOS / ARKASSA

Stravování: snídaně

Snídaně: snídaně bufetového typu, 
servírovaná přímo v hotelovém baru na 
pláži. 

Poloha: moderní menší hotelový kom-
plex u písčité pláže, v klidné části ostro-
va – do vesničky Arkassa s tavernami, 
obchůdky a autobusovou zastávkou cca 
11 min. chůze; od letiště cca 16 km, do 
hlavního města cca 22 km.

Vybavení: recepce, TV lounge, restaura-
ce, bar, bar u bazénu, snack bar na pláži, 
venkovní bazén (slunečníky a lehátka – 
zdarma, k dispozici plážové osušky), am-
fiteátr, minimarket, parkoviště.

Internet: zdarma

Ubytování: komfortně zařízené pokoje  
s koupelnou a soc. zařízením (vysouše-
čem vlasů), kuchyňským koutem, klimati-
zací, telefonem, miniledničkou, trezorem, 
SAT/TV, balkonem. Pokoje mají výhled do 
zahrady na bazén nebo na moře. 

Služby za poplatek: biliár

Pro děti: dětský bazén, hřiště.

Povinné příplatky: Pobytová taxa  
3 EUR/ pokoj/ noc splatná v den příjezdu 
na recepci.

www.firo.cz/HRB207

Krásný resort přímo u písčité pláže.

Možnosti obsazení: standardní 
pokoje XX / XXx; 

Hotel Royal Beach 

jen s FIRO-tour

1. dítě do 15 let
 od 2990 Kč

PRAHA

novinka v nabídce

PRAHA
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oblíbený 
hotel

bezplatně 
WiFi



KARPATHOS / KARPATHOS TOWN/
PIGADIA

Stravování: polopenze (večeře bez 
nápojů); plná penze vč. nápojů za 
příplatek (místní rozlévané nápoje  
u oběda a večeře: voda, nealkoholické 
nápoje, pivo a víno - neomezeně) - za 
příplatek

Snídaně: bufetové

Obědy: stejná forma jako večeře

Večeře: bufetové

Poloha: přímo u oblázkovo-písčité 
pláže dlouhé 3 km (u vstupu do vody 
oblázky, kameny), do centra městečka 
Karpathos-Pigadia cca 500 m.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, WiFi 
v recepci (zdarma), lounge, panora-
matický bazén - slunečníky a lehátka 
zdarma, plážové osušky zdarma, slu-
nečníky a lehátka na pláži zdarma, 
restaurace, à la carte restaurace, kok-
tejl bar, bar u bazénu, SPA & wellness 
centrum, tenis, posilovna, stolní tenis, 
minimarket, parkoviště.

Ubytování: komfortně zařízené po-
koje, koupelna a soc. zařízení (vysou-

šeč vlasů), velkoplošná LCD SAT/TV, 
telefon, trezor, minilednička (naplnění 
minibaru a konzumace za poplatek), 
vybavení na přípravu kávy/čaje, župa-
ny a pantofle, balkon.

Služby za poplatek: služby SPA & 
wellness centra, biliár, naplnění mini-
baru, pokojový servis.

Pro děti: oddělená část bazénu, 
dětská postýlka (na vyžádání - zdar-
ma), stolní hry.

Poznámka: u večeře nutno dodr-
žovat dress code (pánové dlouhé 
kalhoty), na vyžádání dietní či bezlep-
ková strava - nutné vyžádat a nahlásit 
předem v CK.

Povinné příplatky: Pobytová taxa  
4 EUR/ pokoj/ noc splatná v den příjez-
du na recepci.

www.firo.cz/HND207

Moderní luxusní hotel s vysokým standardem služeb - nejlepší na ostrově, se skvělou 
polohou přímo u písčito-oblázkové pláže a v blízkosti centra města Karpathos-Pigadia, 
dosažitelného příjemnou procházkou. 

Možnosti obsazení: XX/XXx/XXX

Hotel Alimounda Mare 

KARPATHOS / ARKASSA

Stravování: bez stravy 

Poloha: Fantasy Studios se nachází na 
jihozápadní části ostrova Karpathos  
v typické vesničce Arkasa, která na 
první pohled zaujme bujarou vegetací.  
V okolí nechybí nákupní možnosti, his-
torické památky a písečná pláž s po-
zvolným vstupem. Ubytování bychom 
doporučili především cestovatelům, 
kteří chtějí poznat tradiční místa, chtějí 
si užít pohodovou a klidnější dovole-
nou avšak s možností výletů a nákupů 
v okolí. 

Vybavení: slunečníky a lehátka na 
pláži za poplatek 

Internet: WiFi není k dispozici 

Ubytování: dvoulůžková studia  
s výhledem do zahrady s možností 
přistýlky pro dítě do 12 let (rozkládací 
sofa). Studia jsou vybaveny kuchyň-
ským koutem, ledničkou, koupelnou, 
vysoušečem vlasů, trezorem (zdarma) 
a balkonem nebo terasou. 

Služby za poplatek: lehátka a slu-
nečníky na pláži. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
0,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci.

www.firo.cz/HSQ207

Krásná studia po renovaci, nedaleko jedné z nejkrásnějších pláží ostrova.

Možnosti obsazení: XX / XXx

Hotel Bluu Fantasy Studios 

LIMNOS

SYMI

CHALKIDIKI

PAROS

Limnos, Paros, 
Symi, Chalkidiki 

NAVŠTIVTE S NÁMI I DALŠÍ ŘECKÉ OSTROVY
Nabídka online na www.fi rotour.cz

1. dítě do 12 let
od 4 990 Kč

De Luxe dovolená 
pro náročné

PRAHA

novinka v nabídce

PRAHA
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lehátka na 
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klimatizace 
zdarma

wellness



LIMNOS

SYMI

CHALKIDIKI

PAROS

Limnos, Paros, 
Symi, Chalkidiki 

NAVŠTIVTE S NÁMI I DALŠÍ ŘECKÉ OSTROVY
Nabídka online na www.fi rotour.cz
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Řecko – Kos
Ostrov v jihovýchodní části Egejského moře 
je znám jako rodiště zakladatele moderní 
medicíny Hippokrata.

Kos byl ovlivněn kulturou starého Říma i křižáky, obě tyto kultury 
po sobě zanechaly památky, které můžeme obdivovat dodnes. 
Současný ostrov je místem, který vás nadchne krásnou hornatou 

krajinou v centru ostrova, 
časem nedotknutými vesničkami a krásnými plážemi na pobřeží, které 
leží v otevřené krajině i v chráněných zátokách.

Slunce, čisté moře a  krásná příroda jsou jedny 
z  mnoha důvodů, proč ostrov navštívit. Díky 
nedalekému pobřeží Turecka nabízí ostrov jedi-
nečnou možnost strávení dovolené hned ve 2 ze-
mích najednou – možnost výletu do nedalekého 
Bodrumu.

Kos town
Hlavní město Kos s nádhernými památkami bylo 

v historii ovlivněno mnoha kulturami, byli to Řekové, 
Římané, později johanité, Turci a Italové. Velkou část 
podél přístavu zabírá mohutná pevnost johanitů. Ať 
zamíříte v Kosu kamkoli, všude  narazíte na  starobylé 

INFORMACE rozloha: 290 km2 • časový posun: +1 hod. • měna: euro
• úřední jazyk: řečtina • doba letu: cca 2 hod. 40 min.

FIRO NÁZOR vysoký počet slunečných dnů • krásné pláže • historické památky
• tradiční vesničky • taverny, bary, noční kluby • vyjížďky na kolech

� 
KOS

Kardamena

Mastichari

Marmari
Tigaki

Agios Fokas

Psalidi
Lambi

KOS

delegát 
FIRO-tour

231

památky, např. odeon slouží-
cí pro divadelní  představení 
nebo archeologické vykopávky 
s  krásnými freskami. Město 
v současnosti láká turisty z ce-
lého světa k návštěvám obcho-
dů, barů a  taveren, případně 
k procházkám. Přibližně 4 km 
od hlavního města se nachá-
zí další z významných pamá-
tek řecké kultury, Asklepion. 
Tato pozoruhodná stavba, 
objevená teprve v minulém 
století, je snad prvním mís-
tem, kde se začala rozvíjet 
 medicína.
Transfer z letiště: 
cca 45 min.

Lambi
Klidné, pomalu se rozrůstající letovisko západně 

od města Kos s  hotely vybudovanými v  pobřežní 
oblasti u písčitých pláží. Oblast je v současné době 
téměř spojena s hlavním městem a stává se postup-
ně jeho předměstím. Výhodou letoviska je dobrá do-
stupnost zdrojů  zábavy ve městě, zároveň je to však 

místo, kde se dá prožít klidná 
dovolená na plážích nebo uvnitř  hotelových komplexů.
Transfer z letiště: cca 40 min.

Tigaki
Rušné letovisko je vzdáleno od hlavního 

města přibližně 12 km. Vznikalo z  malé vesničky 
v  osmdesátých letech minulého století, leží na jedné 

z  nejhezčích písčitých pláží na návětrné 
straně ostrova. Letovisko se stále rozvíjí, 
dvě hlavní ulice s množstvím řeckých ta-
veren, restaurací s  mezinárodní kuchyní 
a  klubů se setkávají na malém náměstíč-
ku. K  dispozici je několik supermarketů. 
Ideální pro rodiny s  dětmi, dvojice či pro 
sportovce (díky nabídce vodních sportů na 
pláži).
Transfer z letiště: cca 30 min.

Marmari
Letovisko vzdálené přibližně 15 km od 

hlavního města a centra zábavy je vyhlášeno 
především díky svým 
krásným písčitým 
plážím. Má malé 
centrum s  ob-
chody, bary 

a  tavernami, pře-
devším je to však 
místo, kam se jezdí 
za odpočinkem na 
místních  plážích.
Transfer z letiště: 
cca 20 min.

ODLETY
– z Prahy, Brna na Kos na 7 nocí  

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha– Kos–Praha 
vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 
a případného palivového příplatku • transfer z letiště do 
hotelu a zpět •  příslušný počet nocí ve vybraném ubytování 
• stravování dle výběru • služby delegáta FIRO-tour • zákonné 
pojištění dle zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely  

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

(ceny na vyžádání)

památky, např. odeon slouží-
cí pro divadelní  představení 
nebo archeologické vykopávky 
s  krásnými freskami. Město 

ku. K  dispozici je několik supermarketů. 

sportovce (díky nabídce vodních sportů na 
pláži).
Transfer z letiště: cca 30 min.

M
hlavního města a centra zábavy je vyhlášeno 
především díky svým 
krásným písčitým 
plážím. Má malé 
centrum s  ob- Sleva za včasnou rezervaci až 23 %
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Řecko – Kos
Ostrov v jihovýchodní části Egejského moře 
je znám jako rodiště zakladatele moderní 
medicíny Hippokrata.

Kos byl ovlivněn kulturou starého Říma i křižáky, obě tyto kultury 
po sobě zanechaly památky, které můžeme obdivovat dodnes. 
Současný ostrov je místem, který vás nadchne krásnou hornatou 

krajinou v centru ostrova, 
časem nedotknutými vesničkami a krásnými plážemi na pobřeží, které 
leží v otevřené krajině i v chráněných zátokách.

Slunce, čisté moře a  krásná příroda jsou jedny 
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Hlavní město Kos s nádhernými památkami bylo 
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INFORMACE rozloha: 290 km2 • časový posun: +1 hod. • měna: euro
• úřední jazyk: řečtina • doba letu: cca 2 hod. 40 min.

FIRO NÁZOR vysoký počet slunečných dnů • krásné pláže • historické památky
• tradiční vesničky • taverny, bary, noční kluby • vyjížďky na kolech

� 
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Marmari
Tigaki

Agios Fokas
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KOS

delegát 
FIRO-tour
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památky, např. odeon slouží-
cí pro divadelní  představení 
nebo archeologické vykopávky 
s  krásnými freskami. Město 
v současnosti láká turisty z ce-
lého světa k návštěvám obcho-
dů, barů a  taveren, případně 
k procházkám. Přibližně 4 km 
od hlavního města se nachá-
zí další z významných pamá-
tek řecké kultury, Asklepion. 
Tato pozoruhodná stavba, 
objevená teprve v minulém 
století, je snad prvním mís-
tem, kde se začala rozvíjet 
 medicína.
Transfer z letiště: 
cca 45 min.

Lambi
Klidné, pomalu se rozrůstající letovisko západně 

od města Kos s  hotely vybudovanými v  pobřežní 
oblasti u písčitých pláží. Oblast je v současné době 
téměř spojena s hlavním městem a stává se postup-
ně jeho předměstím. Výhodou letoviska je dobrá do-
stupnost zdrojů  zábavy ve městě, zároveň je to však 

místo, kde se dá prožít klidná 
dovolená na plážích nebo uvnitř  hotelových komplexů.
Transfer z letiště: cca 40 min.

Tigaki
Rušné letovisko je vzdáleno od hlavního 

města přibližně 12 km. Vznikalo z  malé vesničky 
v  osmdesátých letech minulého století, leží na jedné 

z  nejhezčích písčitých pláží na návětrné 
straně ostrova. Letovisko se stále rozvíjí, 
dvě hlavní ulice s množstvím řeckých ta-
veren, restaurací s  mezinárodní kuchyní 
a  klubů se setkávají na malém náměstíč-
ku. K  dispozici je několik supermarketů. 
Ideální pro rodiny s  dětmi, dvojice či pro 
sportovce (díky nabídce vodních sportů na 
pláži).
Transfer z letiště: cca 30 min.

Marmari
Letovisko vzdálené přibližně 15 km od 

hlavního města a centra zábavy je vyhlášeno 
především díky svým 
krásným písčitým 
plážím. Má malé 
centrum s  ob-
chody, bary 

a  tavernami, pře-
devším je to však 
místo, kam se jezdí 
za odpočinkem na 
místních  plážích.
Transfer z letiště: 
cca 20 min.

ODLETY
– z Prahy, Brna na Kos na 7 nocí  

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha– Kos–Praha 
vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 
a případného palivového příplatku • transfer z letiště do 
hotelu a zpět •  příslušný počet nocí ve vybraném ubytování 
• stravování dle výběru • služby delegáta FIRO-tour • zákonné 
pojištění dle zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely  

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

(ceny na vyžádání)
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M
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především díky svým 
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centrum s  ob- Sleva za včasnou rezervaci až 23 %
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Mastichari
Klidnější letovisko je vzdáleno od hlavního 

města Kos cca 35 min. jízdy. Vzniklo z malé rybářské 
vesničky s přístavem a krásnou písčitou pláží. I pří-
stav se rozšířil a  dnes je tu celoroční lodní spojení 
s ostrovy Kalymnos a Pserimos. Přístav je stranou od 
pláže a  nijak neruší prožitek klidné dovolené. Malé 
centrum s  mnoha tavernami, restauracemi, bary 
a obchody je cílem turistů, stejně jako kostel Agios 
Joanis.
Transfer z letiště: cca 15 min.

Kardamena
Letovisko se nachází na jihovýchodním pobřeží 

ostrova, cca 30 km od hlavního města (v  hlavní se-
zóně pravidelné spojení místní dopravou). Původní 

 rybářská osada se postupně mění v  turistické cent-
rum, v  přístavu taverny, bary, obchůdky a  diskotéky. 
Moře je zde o něco klidnější než na severním pobřeží, 
v  oblasti jsou dlouhé písčité pláže i  malé oblázkové 
a písčité zálivy.
Transfer z letiště: cca 20 min.

Kefalos
Na jihu ostrova leží poloostrov Kefalos, kde se na-

chází malá pevnost johanitských rytířů, jeskyně Aspri 
Petra s nálezy z mladší doby kamenné a kopec Palati-
ni s archeologickými vykopávkami. Turistickým láka-
dlem je bezesporu krásná dlouhá písčito-oblázková 
pláž a řada menších pláží v okolí.
Transfer z letiště: cca 20 min.

Ostrov nabí-
zí mnoho dalších míst, která stojí za 

prozkoumání, na kole či pronajatým automobilem. 
Charakter krajiny je ideální pro vyjížďky na kolech, 
které jsou na ostrově čím dál tím vyhledávanější 
a populárnější, téměř v každém hotelu či v blízkém 
okolí půjčovnu kol najdete. Kromě malebných zákou-
tí můžete objevit i další krásné pláže v okolí vašeho 
ubytování.

Nezapomeňte navštívit horskou vesnici Zia, 
 Antimachiu, Kefalos a oblouk krásných pláží 
před ním.

Zia
Typicky řecká horská vesnička ležící na úpatí 

nejvyšší hory ostrova nabízí krásný výhled na západ 
slunce a několik příjemných taveren a kaváren, řadu 
obchůdků s místními specialitami: med s tymiánem, 
skořicový sirup a rukodělné výrobky.

Antimachia
Vesnice ve středu ostrova v blízkosti letiště, kde 

se konají každý rok koncem srpna slavnosti medu. 
Cca 3 km od vesnice stojí ruiny největšího hradu joha-
nitských rytířů na ostrově Kos.

Mezi vesnicemi Antimachia a  Kefalos se táhne ob-
louk nejkrásnějších pláží na ostrově Kos, kam se lze 
dostat pronajatým vozem. Na proslulou Rajskou pláž 
( Paradise Beach) je i autobusové spojení z  města Kos.

 rybářská osada se postupně mění v  turistické cent-
rum, v  přístavu taverny, bary, obchůdky a  diskotéky. 
Moře je zde o něco klidnější než na severním pobřeží, 
v  oblasti jsou dlouhé písčité pláže i  malé oblázkové 

Na jihu ostrova leží poloostrov Kefalos, kde se na-
chází malá pevnost johanitských rytířů, jeskyně Aspri 
Petra s nálezy z mladší doby kamenné a kopec Palati-
ni s archeologickými vykopávkami. Turistickým láka-

Ostrov nabí-
zí mnoho dalších míst, která stojí za 

Turecko – Bodrum
Příležitost navštívit během jedné dovolené dvě 

země, dva kontinenty – Evropu a Asii. Návštěva turec-
kého města Bodrum, kde stával jeden ze sedmi divů 
světa, mauzoleum v Halikarnassu. Hrad johanitských 
rytířů v  přístavu, vyhlídka nad městem s  větrnými 
mlýny, antické divadlo, návštěva zlatnické dílny, volný 
čas. Nutný cestovní pas.

Okruh po ostrově Kos
Nejzajímavější místa ostrova – památky hlav-

ního města Kos (agora, odeon, západní archeolo-
gické naleziště, Hippokratův platan), ruiny antické 

 nemocnice Asklepion, 
horská vesnice Zia. Za-
stávka na koupání v  ob-
lasti Kefalos na jihu os-
trova. Při zpáteční cestě 
zastávka ve vesnici Anti-
machia s  malým skan-
zenem: funkční větrný 
mlýn a tradiční dům.

Nisyros – 
sopečný ostrov

Lodní výlet na ostrov 
se spící sopkou a  nádhernou architekturou. Cesta 
přes olivové háje do oblasti připomínající měsíční kra-
jinu, dovnitř sopečné  kaldery, na okraj kráteru sopky. 

Po  sestupu na 
dno vulkánu lze cítit zápach síry a spat-
řit sirné krystaly. Poté  procházka po městečku Man-
draki s  návštěvou kláštera Panagia Spiliani (Panny 
Marie  Jeskynní). Možnost  koupání na pláži Hohlaki 
s černými vulkanickými  oblázky.

Plavba po ostrovech Plati,  
Pserimos a Kalymnos

Oblíbený rodinný výlet spojený s koupáním, návště-
va 3 ostrovů během jedné plavby. První zastávka 
u ostrova Plati, následuje plavba k ostrovu Pserimos 
a  odtud na ostrov Kalymnos – do hlavního města 
 Pothia. Prohlídka centra na zpracování mořských 
hub, volný čas.

VÝLETY

CENY VÝLETŮ dospělý

Turecko – Bodrum cca 45 EUR
Okruh po ostrově Kos cca 40 EUR
Nisyros cca 35 EUR
Kalymnos a Pserimos cca 40 EUR

Pozn: Nabídka a cena výletů je orientační, podrobné 
informace u delegáta v místě. Realizace výletů je v závislosti 
na počtu přihlášených účastníků a klimatických podmínkách.

 nemocnice Asklepion, 
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se spící sopkou a  nádhernou architekturou. Cesta 
přes olivové háje do oblasti připomínající měsíční kra-

Po  sestupu na 
dno vulkánu lze cítit zápach síry a spat-
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KOS / MASTICHARI

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu vč. nápojů (rozlévané místní výro-
by - nealkoholické, voda, pivo, víno); 
11.00-12.00 hod. a 16.00-18.00 hod. 
lehké občerstvení, 14.00-16.00 hod. 
zmrzlina, 16.00-17.00 hod. odpolední 
káva, čaj, sušenky; 10.00-23.00 hod. 
rozlévané místní nealkoholické nápo-
je, pivo, víno, ouzo, koktejly, káva, čaj.

Poloha: přímo u písčité pláže (mís-
ty kameny); cca 2,5 km od letoviska 

Mastichari (obchůdky, kavárny/taver-
ny, bankomat), lékárna cca 5 km, cca 
6 km od aquaparku.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, re-
staurace, snack bar, venkovní bazén  
s jacuzzi (slunečníky a lehátka zdar-
ma), dětský bazén, posilovna, tenisové 
hřiště, stolní tenis, plážový volejbal, 
minimarket, dětské hřiště.

Internet: WiFi - v recepci (zdarma).

Ubytování: komfortně zařízené stan-
dardní pokoje s koupelnou a soc. zaří-
zením (vysoušeč vlasů, župany), klima-
tizace, minilednička, trezor (zdarma), 
TV, vybavení na přípravu kávy/čaje, 
balkon/terasa.

Služby za poplatek: pronájem kol, 
plážové osušky (za vratný depozit cca 
10 EUR).

Pro děti: dětský bazén, hřiště, dětská 
postýlka (na vyžádání - zdarma).

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
3,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci. 

www.firo.cz/SQM238

Oblíbený hotel v klidné lokalitě u menší pláže s kvalitním servisem. 

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX

Hotel Ammos 

 
Video na 

jen s FIRO-tour

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO

234  Rezervujte na 210 000 210

ŘECKO › KOS

lehátka na 
pláži 

bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma



KOS / MASTICHARI

Stravování: all inclusive 

All inclusive: snídaně, oběd a večeře 
formou bufetu, odpolední káva, čaj, 
zákusky v baru u bazénu, neomeze-
né množství vybraných alkoholických 
a nealkoholických nápojů v barech  
a restauracích dle jejich otevírací doby.

Poloha: hotelový komplex v krásné 
udržované zahradě se nachází přímo  
u dlouhé písečné pláže; 1,5 km od 
centra letoviska Mastichari s taver-
nami a obchůdky. Hlavní město Kos 
21 km a mezinárodní letiště cca  
10 km odsud. Hotelový autobus přímo 
u hotelu k dispozici několikrát týdně 
(za poplatek). Písčitá pláž s pozvolným 
vstupem do moře je přímo u hotelu, 
místy kamenitý vstup do moře. Plážový 
bar v provozu červen–září. 

Vybavení: vstupní hala s 24h. recepcí, 
restaurace, TV místnost, minimarket, 
amfiteátr. Venkovní areál nabízí: vel-
ký bazén s oddělenou částí pro děti, 
terasu s lehátky a slunečníky zdarma,  
3 bary (bar u bazénu). WiFi v lobby  
a u bazénu zdarma, internetový kou-
tek za poplatek (cca od 3 EUR/hodina). 
Plážový volejbal, stolní tenis, šipky, mi-

nigolf, basketbal, tenis, fitness. 

Internet: zdarma 

Ubytování: standardní pokoje s mož-
ností jedné přistýlky, jsou vybaveny 
klimatizací, vlastním příslušenstvím 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), te-
lefonem, SAT/TV, trezorem (za popla-
tek), miniledničkou, balkonem nebo 
terasou. Rodinné pokoje s možností 
dvou přistýlek jsou vybaveny stejně 
jako pokoje standardní, mají navíc od-
dělenou ložnici a obývací prostor.

Služby za poplatek: masáže, půjčov-
na automobilů/kol, nabídka vodních 
sportů na pláži, lehátka a slunečníky 
za poplatek, plážové osušky za popla-
tek. 

Pro děti: disco, dětské hřiště, mi-
niklub, dětská postýlka za poplatek  
(6 EUR/den). 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
3,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci. 

www.firo.cz/SBZ238

Rodinný hotel s příjemnou atmosférou u krásné pláže.

Možnosti obsazení: standardní pokoj: XX / XXx / XXX
Family pokoj: XXxx / XXXx / XXXX

Hotel Eurovillage Achilleas 

all inclusive 

PRAHA
BRNO
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KOS / LAMBI

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu vč. nápojů (rozlévané místní neal-
koholické nápoje, pivo, víno); 11.00-
19.00 hod. občerstvení (sendviče, pizza 
apod.), 12.00-19.00 hod. zmrzlina, 
16.00-17.00 hod. odpolední káva/čaj  
a sušenky; Open bar: 10.00-23.00 hod. 
rozlévané místní nealkoholické nápoje, 
káva, čaj, pivo, víno; vybrané sportovní 
aktivity: biliár, tenis, basketbal.

Poloha: hotelový komplex v tradičním 
řeckém stylu - hlavní budova a něko-
lik dalších budov obklopených pestrou 

středomořskou vegetací v oblasti Lam-
bi, cca 250 m od písčito-oblázkové plá-
že, cca 3 km od centra hlavního města 
Kos; obchůdky, kavárny/taverny cca 
100 m, autobusová zastávka (pravidel-
né spojení do hlavního města) - u hote-
lu (cca 10 m), půjčovna kol cca 100 m.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, TV 
lounge, bar, restaurace, venkovní ba-
zén - lehátka a slunečníky u bazénu 
(zdarma), tenisový kurt.

Internet: WiFi v lobby - zdarma.

Ubytování: 2lůžkové pokoje s mož-
ností 1-2 přistýlek s koupelnou a soc. 
zařízením (vysoušeč vlasů), klimatiza-
cí, SAT/TV, miniledničkou, telefonem, 
balkonem/terasou. Rodinné pokoje na 
vyžádání. 

Služby za poplatek: trezor na recep-
ci (cca 3 EUR/den), osušky (cca 1 EUR/
den) - pouze k bazénu, internetový 
koutek, herna.

Pro děti: dětský bazén, dětská postýlka 
(na vyžádání - zdarma), dětské hřiště.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
3,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den pří-
jezdu na recepci. 

www.firo.cz/SAP238

Velmi oblíbený hotel se skvělou polohou mimo rušné centrum hlavního města, 
v blízkosti písčito-oblázkové pláže.

Možnosti obsazení: standardní 
pokoje: XX / XXx / XXX 

Hotel Apollon 

 
Video na 

all inclusive 

1. dítě do 6 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
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KOS / TIGAKI

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze včetně ná-
pojů k jídlu (nealkoholické nápoje, 
pivo, víno), brzká snídaně (na vyžá-
dání) v rozmezí 05.00-07.00 hod., 
americká snídaně 07.30-10.30 hod., 
pozdní snídaně 10.30-11.30 hod., 
oběd 12.30-14.30 hod., večeře 19.00-
22.00 hod.; oběd i večeře v Argo ta-
verně u bazénu - oběd 12.30-15.30 
hod., večeře 19.30-22.00 hod. Na 
výběr je několik barů - Sirens lobby 
bar 10.00-01.00 hod., Down beach 
bar 10.00-01.00 hod. - možno i snack 
10.00-18.00 hod. a Cofee time 16.30-
17.30 hod.; Theater bar je otevřen  
v průběhu večerních animací a show.    

Poloha: hotel se nachází v okrajo-
vé části letoviska Tigaki (asi 5 km od 
jeho centra), směrem k hlavnímu měs-
tu Kos, přímo u menší písečné pláže. 
Skvělá poloha hotelu přímo na pobřeží 
umožňuje hostům vychutnávat si relax 
a pohodu. Od letiště je hotel vzdálen 
přibližně 22 km. 

Vybavení: luxusní rozsáhlý hotelový 
areál nabízí ubytování ve více než 260 
pokojích a suitách různých typů roz-
místěných v 3podlažní hlavní budově 
a bungalovech směrem k pláži, vstupní 
halu s recepcí, výtah, restaurace, bary, 
velké sladkovodní bazény, lehátka  
a slunečníky u bazénu i na pláži zdar-
ma, plážové osušky, lázeňské centrum 
se saunou, vířivkou a vnitřním vyhříva-
ným bazénem a širokou nabídkou pro-
cedur, kadeřníka (na vyžádání), fitness, 
minimarket, internetový kout, konfe-
renční místnost, parkování, tenisové 
kurty, stolní tenis, plážový volejbal, 
vodní pólo, baccatu, šipky, vodní gym-
nastiku, lukostřelbu, jógu, ping-pong, 
minifotbal, horolezeckou stěnu.

Internet: WiFi zdarma ve veřejných 
prostorách i na pokojích. 

Ubytování: vkusně zařízené pokoje 
vybavené koupelnou s vanou nebo 
sprchou, WC, fénem, TV/SAT, telefo-
nem, trezorem, minibarem, balkonem 
nebo terasou. Dvoulůžkové pokoje 
jsou s výhledem na zahradu, bazén a 
nebo na moře, rodinné pokoje mají 
výhled do nádherné zahrady. Rodinné 
pokoje mají mohou být obsazeny pou-
ze dvěma dospělými a dvěma dětmi. 

Služby za poplatek: půjčovna aut, 
biliár. Na vyžádání večeře v restauraci 
à la carte "Ithaki" v rozmezí 19.00-
01.00 hod. 

Pro děti: dětský klub (v anglickém 
jazyce), dětská herna, hlídání dětí (za 
poplatek) , dětská postýlka (zdarma), 
dětské hřiště. 

Poznámka: Při večeři se vyžaduje 
vhodné oblečení - dlouhé kalhoty pro 
muže. Vyloučeny jsou šortky, trička, 
žabky. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
4,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci. 

www.firo.cz/SII238

Luxusní resort u nádherné pláže, protkaný bazénovým systémem. Jedná se o velice 
pěkný resort se sportovním vyžitím a krásnou pláží, který je vhodný pro všechny klienty. 

Možnosti obsazení: 
Standardní pokoje X / Xx / XX / XXx / XXX  
Rodinné pokoje XXxx

Hotel Astir Odysseus Resort & Spa 

all inclusive 

1. dítě do 7 let
 od 99 Kč

2. dítě do 12 let
 za mimořádnou cenu

PRAHA
BRNO

De Luxe dovolená 
pro náročné
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KOS / KEFALOS

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze včetně nápojů 
(místní rozlévané nealkoholické a alko-
holické nápoje), zmrzlina pro děti 10.00-
18.00 hod., lehké svačinky 10.30-11.00 
hod., odpolední káva, čaj a sušenky, ne-
alkoholické a alkoholické nápoje místní 
výroby u barů v časech a místech urče-
ných hotelem. 

Poloha: rozsáhlý luxusní komplex na jihu 
ostrova, písčitá pláž s pozvolným vstu-
pem do moře. Proslulá pláž Paradise Be-
ach, která je označovaná za nejkrásnější 
na ostrově Kos, je vzdálena asi 3 km, 
městečko Kefalos s tavernami a obchody 
je vzdáleno cca 10 km a místní letiště cca 
7 km. 

Vybavení: několik velkých bazénů, 
jeden s tryskami, dětský se skluzavka-
mi a vnitřní bazén, jacuzzi, 7 restaurací  
a 8 barů. Pro večeře mimo hlavní restau-
raci je nutná předchozí rezervace. K vyba-
vení patří TV místnost, internetový kout 
(za poplatek), WiFi připojení, minimarket, 
tenisové kurty, stolní tenis, víceúčelové 
sportovní hřiště včetně lanové dráhy, 

pronájem kol a možnost vodních sportů. 
Pro děti je tu bazén se skluzavkami a to-
bogánem. 

Internet: WiFi ve veřejných prostorách 
zdarma. 

Ubytování: pokoje s klimatizací, koupel-
na s WC, vysoušeč vlasů, SAT/TV, trezor, 
telefon, malá lednička, vybavení pro pří-
pravu kávy a čaje, balkon nebo terasa. 
Rodinné pokoje jsou vybaveny stejně 
jako dvoulůžkové pokoje, mají odděle-
nou ložnici pro děti. Junior suity jsou vy-
baveny stejně jako dvoulůžkové pokoje, 
obývací pokoj je oddělený od ložnice. 

Služby za poplatek: internetový kou-
tek, hlídání dětí, dětská postýlka, služby 
wellness centra. 

Pro děti: bazén, dětské hřiště, miniklub 
(4-12 let) v angličtině, dětská postýlka. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa  
4,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den pří-
jezdu na recepci. 

www.firo.cz/SWZ238

Rozsáhlý luxusní komplex Blue Lagoon Village se nachází na jihu ostrova, přímo 
u dlouhé pláže. Poloha areálu umožňuje nádherné výhledy na moře.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx
junior suite:  XXxx / XXXx
rodinné pokoje:  XXxxx / XXXxx

Hotel Blue Lagoon Village 

KOS / MARMARI

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze včetně ná-
pojů (rozlévané místní nealkoholické 
nápoje, pivo, víno); 10.00-24.00 hod., 
lehké občerstvení během dne, místní 
rozlévané nealkoholické a alkoholické 
nápoje, vybrané sportovní aktivity.  

Poloha: u písčité pláže, cca 600 m od 
centra letoviska Marmari, cca 13 km 
od hlavního města Kos, zastávka auto-
busu u hotelu.  

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 
WiFi v recepci, TV lounge, restaurace,  
3 bary (v lobby, u bazénu, u pláže),  
2 bazény - slunečníky a lehátka (zdar-
ma), konferenční místnost, noční klub, 
animační a sportovní programy, spor-
tovní hřiště - volejbal, basketbal, mini-
golf, biliár, minimarket, parkoviště.  

Internet: WiFi na pokoji zdarma. 

Ubytování: standardní pokoje 
v hlavní budově (velké okno - bez 
balkonu/terasy) s koupelnou a soc. 

zařízením (vysoušeč vlasů, župany/
přezůvky), klimatizací (zdarma - zpra-
vidla červen-září), SAT/TV, telefonem, 
trezorem, kabelovým internetovým 
připojením, miniledničkou; prostor-
nější bungalovy v zahradě s možností 
až 2 přistýlek - 2lůžková ložnice oddě-
lená od obývacího pokoje se 2 sofa, 
balkon/terasa.  

Služby za poplatek: internet  
(2 EUR/30 min., 3 EUR/hod.), tre-
zor (10 EUR/týden, 18 EUR/2 týdny), 
pronájem kol, vodní sporty a plážový 
servis, masáže, osvětlení tenisových 
kurtů.

Pro děti: hřiště, dětský klub, dětská 
postýlka (na vyžádání - zdarma), dět-
ský bazén.

Poznámka: u večeře vyžadován dress 
code.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
3,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci. 

www.firo.cz/SXQ238

Velmi pěkný hotelový komplex s krásnou zahradou plnou středomořské flóry u nádherné písčité pláže se 
světlým pískem a skvělým sportovním zázemím. Ideální volba pro všechny věkové kategorie, milovníky 
windsurfingu, ale i pro rodiny s dětmi. Hotel je situován v klidné zóně - mimo rušná letoviska.

Možnosti obsazení: 
standardní pokoje: XX/XXx/XXX
bungalovy: max. XXXX

Hotel Caravia Beach 

Řecko – Samos
Navštívili jste už Jónské ostrovy, které vás nadchly 
množstvím vegetace, a chcete doporučit jiný, 
podobně zelený ostrov? Vyberte si Samos! 

Samos patřící k severovýchodním egejským ostrovům, má výborné předpoklady pro strávení příjemné dovolené 
v krásném prostředí. Bujná vegetace dává ostrovu exotický ráz a nejvyšší hora Kerkis vytváří úžasné scenérie 
a neopakovatelnou kulisu prázdninovým letoviskům vyrůstajícím pod ní. Desítky romantických pláží, hory, antické 
památky, archeologické nálezy, staré kláštery, olivové háje, borovicové lesy, vynikající možnosti ke koupání a slunění, 
ale i množství taveren a skvělé jídlo a pití – to vše nabízí tento ostrov.

Ostrov byl rodištěm proslulého antického matemati-
ka a � lozofa Pythagora. Coby vzpomínku na něj si mů-
žete jako suvenýr z  ostrova či dárek blízkým přivézt 
keramický pohár, který vymyslel, a s jehož pomocí se 
v minulosti snažili regulovat konzumaci vína. Zjistíte, 
na jakém principu funguje? Lahodná chuť místního 
vína osloví jistě i  vás, je jedním z  oblíbených vývoz-
ních artiklů ostrova. Nejznámější je sladké muškátové 
víno. Vína ze Samosu jsou používána jako mešní vína 
ve Vatikánu. Věříme, že se vám bude na Samosu líbit 
stejně jako kdysi Kleopatře s Markem Antoniem, kteří 
si toto místo vybrali pro své líbánky.

Pythagorion
Půvabné turistické městečko s  přístavem a  po-

břežní promenádou lemovanou tavernami, obchody 
a  bary pojmenované na počest slavného Pythagora, 
vybudované na pozůstatcích původního starověkého 
přístavu. Nezapomeňte si v okolí prohlédnout antické 
vykopávky a Eupalinův tunel, technický div antického 
světa. Transfer z letiště: cca 20 min.

Karlovasi
Město nacházející se na severozápadě ost-

rova je druhé největší město na ostrově hned po 
 stejnojmenném  hlavním městě Samosu. Procház-
ka kolem města vám poskytne mnoho pozůstatků 
z  dob slávy, k  vidění jsou  činžovní domy, velké im-
pozantní kostely či opuštěné koželužny. Oblast Kar-
lovasi se vyznačuje křišťálově průzračnou modrou 
vodou, malebnými zátokami ke koupání, zejména 
idylické jsou Potami a velké a malé pláže v Saytani. 
K vidění je krásná příroda s velkým množstvím zele-
ně, které je zde nejvíce na ostrově. Transfer z letiště 
cca 90 min.

Samos
Hlavní město ostrova a  důležitý přístav se roz-

kládá nad zátokou Vathy. Pobřežní promenáda 
s množstvím kavárniček a taveren, malá náměstíč-
ka, zahrady, archeolo gické mu zeum, to vše stojí za 
návštěvu.

Informace pro fanoušky celosvětové hry využívající 
GPS navigace pro hledání ukrytých pokladů – GEO-
CACHING: své vášně se nemusíte vzdávat ani o  své 
dovolené na ostrově Samos.

� 

INFORMACE rozloha: 477 km2 • počet obyvatel: 33 000 • časový posun: + 1 hod.
• měna: euro • úřední jazyk: řečtina • doba letu: cca 2 hod. 50 min.

FIRO NÁZOR zelený ostrov s nádechem tropů a rozmanitou krajinou
• bohatá historie • krásné pláže a čisté moře • lahodné místní víno
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SAMOS SAMOS (VATHY)

Karlovasi

Pythagorion

Kokkari

Possidonio

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
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all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč 
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Řecko – Samos
Navštívili jste už Jónské ostrovy, které vás nadchly 
množstvím vegetace, a chcete doporučit jiný, 
podobně zelený ostrov? Vyberte si Samos! 

Samos patřící k severovýchodním egejským ostrovům, má výborné předpoklady pro strávení příjemné dovolené 
v krásném prostředí. Bujná vegetace dává ostrovu exotický ráz a nejvyšší hora Kerkis vytváří úžasné scenérie 
a neopakovatelnou kulisu prázdninovým letoviskům vyrůstajícím pod ní. Desítky romantických pláží, hory, antické 
památky, archeologické nálezy, staré kláštery, olivové háje, borovicové lesy, vynikající možnosti ke koupání a slunění, 
ale i množství taveren a skvělé jídlo a pití – to vše nabízí tento ostrov.

Ostrov byl rodištěm proslulého antického matemati-
ka a � lozofa Pythagora. Coby vzpomínku na něj si mů-
žete jako suvenýr z  ostrova či dárek blízkým přivézt 
keramický pohár, který vymyslel, a s jehož pomocí se 
v minulosti snažili regulovat konzumaci vína. Zjistíte, 
na jakém principu funguje? Lahodná chuť místního 
vína osloví jistě i  vás, je jedním z  oblíbených vývoz-
ních artiklů ostrova. Nejznámější je sladké muškátové 
víno. Vína ze Samosu jsou používána jako mešní vína 
ve Vatikánu. Věříme, že se vám bude na Samosu líbit 
stejně jako kdysi Kleopatře s Markem Antoniem, kteří 
si toto místo vybrali pro své líbánky.

Pythagorion
Půvabné turistické městečko s  přístavem a  po-

břežní promenádou lemovanou tavernami, obchody 
a  bary pojmenované na počest slavného Pythagora, 
vybudované na pozůstatcích původního starověkého 
přístavu. Nezapomeňte si v okolí prohlédnout antické 
vykopávky a Eupalinův tunel, technický div antického 
světa. Transfer z letiště: cca 20 min.

Karlovasi
Město nacházející se na severozápadě ost-

rova je druhé největší město na ostrově hned po 
 stejnojmenném  hlavním městě Samosu. Procház-
ka kolem města vám poskytne mnoho pozůstatků 
z  dob slávy, k  vidění jsou  činžovní domy, velké im-
pozantní kostely či opuštěné koželužny. Oblast Kar-
lovasi se vyznačuje křišťálově průzračnou modrou 
vodou, malebnými zátokami ke koupání, zejména 
idylické jsou Potami a velké a malé pláže v Saytani. 
K vidění je krásná příroda s velkým množstvím zele-
ně, které je zde nejvíce na ostrově. Transfer z letiště 
cca 90 min.

Samos
Hlavní město ostrova a  důležitý přístav se roz-

kládá nad zátokou Vathy. Pobřežní promenáda 
s množstvím kavárniček a taveren, malá náměstíč-
ka, zahrady, archeolo gické mu zeum, to vše stojí za 
návštěvu.

Informace pro fanoušky celosvětové hry využívající 
GPS navigace pro hledání ukrytých pokladů – GEO-
CACHING: své vášně se nemusíte vzdávat ani o  své 
dovolené na ostrově Samos.

� 

INFORMACE rozloha: 477 km2 • počet obyvatel: 33 000 • časový posun: + 1 hod.
• měna: euro • úřední jazyk: řečtina • doba letu: cca 2 hod. 50 min.

FIRO NÁZOR zelený ostrov s nádechem tropů a rozmanitou krajinou
• bohatá historie • krásné pláže a čisté moře • lahodné místní víno
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SAMOS SAMOS (VATHY)

Karlovasi

Pythagorion

Kokkari

Possidonio



SAMOS / KOKKARI

Stravování: bez stravy 

Poloha: dva domy leží v příjemném 
prostředí uprostřed zahrad. V blízkém 
sousedství je dům majitelů. Na obláz-
kovou pláž se dostanete pohodlnou 
chůzí asi za 3 minuty (cca 90 m). Ná-
kupní možnosti a taverny jsou také 
velmi blízko (300 m). Starobylé cent-
rum městečka Kokkari je v dosahu asi 
5 minut. 

Internet: WiFi za poplatek 

Ubytování: standardně zařízená 
dvoulůžková nebo třílůžková studia 

jsou v prvním patře a ve zvýšeném 
přízemí. Prostorné apartmány jsou ve 
zvýšeném přízemí nebo v prvním pa-
tře a mají jednu dvoulůžkovou ložnici 
a obývací kuchyň s rozkládacím ga-
učem (až dvě pohodlná lůžka). Studia 
a apartmány jsou vybaveny sprchou, 
WC, kuchyňským koutem (včetně va-
řiče, základního nádobí a ledničky), 
kávovarem, klimatizací (za příplatek) 
a WiFi. Balkony směřují do okolní zá-
stavby, zahrad a vinohradu. 

Služby za poplatek: klimatizace (cca 
5 EUR za den), WiFi 

Pro děti: dětská postýlka na vyžádání 
(zdarma) 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci.

www.firo.cz/6ZF2A5

Apartmánový dům s rodinnou atmosférou, blízko centra letoviska.

Možnosti obsazení: 
studia: XX / XXx / XXX
apartmány: XXxx

Studia a apartmány Marin 
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Patmos
Návštěva dalšího pozoruhodného ostrova (plavba 

cca 2,5 h.), který leží jižně od ostrova Samos je nazý-
vaný egejským Jeruzalémem. Legenda vypráví, že 
zde vznikla Apokalypsa, část Bible, kterou zde v roce 
92  n.  l. napsal Svatý Jan, když zde byl v exilu. Dopo-
ručujeme dokoupení okruhu ostrovem s návštěvou 
jeskyně sv. Jana a kláštera (vstupy + exkurze cca 32 €).

Okruh ostrovem – poznejte rozmanitý ostrov
Návštěva ortodoxního kláštera, odhalení tajem-

ství Pythagorova poháru, ochutnávka proslulého sa-
moského vína a zastávka na oběd v Potami, kde se 
můžete vydat také k vodopádům.

Turecko – Kusadasi – plavba cca 1,5 h
Do Kusadasi, návštěva bazaru, obchodů, kobercové 

dílny nebo výrobny koženého zboží, doporučujeme do-
koupit si výlet do Efesu (cca 28 €), kde je mnoho dalších 
zachovalých antických památek. NUTNÝ CESTOVNÍ PAS!

Piknik
Lodí se pluje podél jihovýchodního pobřeží ostro-

va až na krásnou pláž Megali Lakka, kde Vám připraví 
posádka výborný oběd a odpoledne strávíte odpo-
činkem a koupáním. Cestou tam i zpět se staví na 
koupání z lodi a je podáváno občerstvení.

VÝLETY

ODLETY 
–  z Prahy na Samos na 7/14 nocí 

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Samos a zpět, vč. 
letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence a palivového 
příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět • příslušný počet nocí  

ve vybraném ubytování • stravování dle výběru • služby delegáta 
• zákonné pojištění dle zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány

1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové 
hotely

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

(ceny na vyžádání)

CENY VÝLETŮ dospělý dítě do 12 let

Patmos 50 EUR 
Okruh ostrovem 40 EUR 20 EUR
Turecko – Kusadasi 66 EUR 
Piknik 39 EUR 20 EUR

Pozn: Ceny výletů jsou orientační.

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

novinka v nabídce

PRAHA
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SAMOS / POSSIDONIO

Stravování: polopenze

Poloha: ubytování hned u moře, ve vel-
mi klidném středisku. Je zde jen jeden 
obchod se suvenýry a základními potra-
vinami. Několik dalších taveren se na-
chází na sousední pláži Klima, v docház-
kové vzdálenosti. Letovisko pro všechny, 
kteří si chtějí plnými doušky vychutnat 
klid. Nejbližší minimarket (omezená na-
bídka sortimentu) je na hlavní cestě nad 
hotelem, cca 50 m. Pěkná pláž s drob-
nými oblázky se nachází hned u hotelu, 
moře je zde čisté, s pozvolným vstupem 
do moře, vhodným též pro děti. Při vstu-
pu do moře je po cca 1 m písečné dno. 
Lehátka na pláži zdarma. Slunečníky 
na pláži „zastupují“ stromy poskytující 
přirozený stín, pod kterými jsou lehátka 
umístěna. Hlavní město cca 13 km.   

Vybavení: recepce, venkovní bar, sna-
ck bar a kavárna s SAT/TV – omezený 
počet programů, taverna přímo u moře. 
Zahrada a parkoviště. Bazén, dětský ba-
zén, slunečníky a lehátka u bazénu a na 
pláži zdarma, dětský koutek. 

Internet: WiFi v prostoru recepce a re-
staurace zdarma 

Ubytování: hotelový areál se skládá  
z několika až třípodlažních budov, cel-
kem je zde 55 pokojů. V naší nabídce 
máme studia pro 1-4 osoby (standardní 
studia a mezonetové studio). Všech-
na studia jsou vybavena koupelnou se 
sprchovým koutem, WC, klimatizací, 
vysoušečem vlasů, kuchyňským koutem 
se základním jednoduchým vybavením, 
elektrickým vařičem a chladničkou, 
SAT/TV - omezený počet programů, 
trezorem, balkonem nebo terasou s vý-
hledem do zahrady, okolí, bazén nebo 
směrem na moře. Ubytování pro 1 oso-
bu je pouze na vyžádání. 

Služby za poplatek: klimatizace cca  
5 EUR za den 

Pro děti: dětský bazén, dětský koutek, 
dětská postýlka na vyžádání zdarma. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa  
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den pří-
jezdu na recepci.

www.firo.cz/6ZH2A5

Ubytování v klidném prostředí pro všechny věkové kategorie.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx

Hotel Possidonio 

SAMOS / KOKKARI

Stravování: bez stravy 

Poloha: domky se nachází na pozo-
ruhodném místě nad krásnou pláží 
Lemonakia. Stojí ve svahu nad silnicí, 
která odděluje svah od pláže. Je od-
tud nádherný výhled na záliv Kokkari  
a moře. Na pláž Lemonakia se dosta-
nete ani ne za 10 minut (cca 200 m), 
když sejdete z kopce a přejdete silnici. 
Do kopce a pak po úzké pěšince nebo 
příjezdové cestě, která vede k domu, 
vám cesta bude trvat déle, ale stoupání 
vám vynahradí krásný výhled. Na okraj 
malebného Kokkari, kde jsou taverny, 
bar a obchody, se dostanete asi za  
15 minut (1,5 km). Na pláži Lemonakia 
je taverna Andreas, která je proslulá 
výbornou kuchyní. 

Internet: WiFi za poplatek 

Ubytování: dvoulůžková studia jsou 
dobře udržovaná a jsou vybavena WC, 
sprchou, kuchyňským koutem (včetně 
vařiče, základního nádobí a lednič-
ky), klimatizací (za příplatek), SAT/TV  
a WiFi. Studia jsou ve zvýšeném příze-
mí a ze zastíněných teras je částečný 
výhled na moře a do zahrady. V okolí 

je rozlehlá středomořská zahrada, od-
kud si z lehátek můžete užívat krásné 
výhledy.  

Služby za poplatek: klimatizace, le-
hátka a slunečníky 

Pro děti: dětská postýlka zdarma na 
vyžádání 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
0,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci.

www.firo.cz/6ZG2A5

Doporučujeme milovníkům klidného prostředí, krásné přírody.

Možnosti obsazení: XX

Studia a apartmány Gregory House  
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Patmos
Návštěva dalšího pozoruhodného ostrova (plavba 

cca 2,5 h.), který leží jižně od ostrova Samos je nazý-
vaný egejským Jeruzalémem. Legenda vypráví, že 
zde vznikla Apokalypsa, část Bible, kterou zde v roce 
92  n.  l. napsal Svatý Jan, když zde byl v exilu. Dopo-
ručujeme dokoupení okruhu ostrovem s návštěvou 
jeskyně sv. Jana a kláštera (vstupy + exkurze cca 32 €).

Okruh ostrovem – poznejte rozmanitý ostrov
Návštěva ortodoxního kláštera, odhalení tajem-

ství Pythagorova poháru, ochutnávka proslulého sa-
moského vína a zastávka na oběd v Potami, kde se 
můžete vydat také k vodopádům.

Turecko – Kusadasi – plavba cca 1,5 h
Do Kusadasi, návštěva bazaru, obchodů, kobercové 

dílny nebo výrobny koženého zboží, doporučujeme do-
koupit si výlet do Efesu (cca 28 €), kde je mnoho dalších 
zachovalých antických památek. NUTNÝ CESTOVNÍ PAS!

Piknik
Lodí se pluje podél jihovýchodního pobřeží ostro-

va až na krásnou pláž Megali Lakka, kde Vám připraví 
posádka výborný oběd a odpoledne strávíte odpo-
činkem a koupáním. Cestou tam i zpět se staví na 
koupání z lodi a je podáváno občerstvení.

VÝLETY

ODLETY 
–  z Prahy na Samos na 7/14 nocí 

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Samos a zpět, vč. 
letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence a palivového 
příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět • příslušný počet nocí  

ve vybraném ubytování • stravování dle výběru • služby delegáta 
• zákonné pojištění dle zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány

1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové 
hotely

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

(ceny na vyžádání)

CENY VÝLETŮ dospělý dítě do 12 let

Patmos 50 EUR 
Okruh ostrovem 40 EUR 20 EUR
Turecko – Kusadasi 66 EUR 
Piknik 39 EUR 20 EUR

Pozn: Ceny výletů jsou orientační.

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

novinka v nabídce

PRAHA

novinka v nabídce

PRAHA
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Řecko – Kalymnos
Severně od ostrova Kos (cca 10 km) se nachází čtvrtý největší 
ostrov souostroví Dodekanés – ostrov Kalymnos, známý jako 
„Ostrov lovců mořských hub“. 

Romantický ostrov s pravou řeckou atmosférou se pyšní malebnou krajinou, sluncem 
zalitými plážemi, čistým mořem, romantickými západy slunce, památkami mykénské, 
římské i byzantské kultury, malými vesničkami a pohostinností místních obyvatel. Ostrov je 
ideální nejen pro klidnou rodinnou dovolenou plnou relaxace, ale i pro aktivní návštěvníky, kterým 
nabízí množství sportovních aktivit a zábavy. Ostrov velmi láká také potápěče – je vyhlášený svými 
potápěčskými školami, na přelomu srpna/září se zde pořádá mezinárodní festival potápění. A je ideálním cílem 

i pro horolezce –skalnaté masivy lákají na adrenalinové horolezecké cesty.

Pothia
Malebné hlavní město Pothia s cca 12 tis. obyva-

teli postavené jako am� teátr na svahu skalnatého 
kopce vítá návštěvníky ostrova při příjezdu do pří-
stavu svými pastelově natřenými domy. Pothia zve 

na procházky po promenádě s  množstvím kaváren 
a taveren, do muzea dokumentujícího bohatou his-
torii potápění či na návštěvu středověkého kláštera 
a hradu nad městem.

� 

INFORMACE rozloha: 111 km2 • časový posun: + 1 hod. • měna: euro • úřední jazyk: řečtina 
• doba letu na Kos: cca 2 hod. 40 min. (následně transfer na ostrov Kalymnos)

DELEGÁT je přítomen na ostrově Kos, po příletu klienti obdrží potřebné informace, 
během pobytu na ostrově Kalymnos je delegát k dispozici na telefonu.

FIRO NÁZOR romantická a klidná dovolená • pravá řecká atmosféra
• aktivní dovolená (potápění, horolezectví, treking) • malebné zátoky, horská panoramata

• skvělá místní kuchyně

Massouri
Myrties

Kantouni

POTHIA

KALYMNOS

i pro horolezce –skalnaté masivy lákají na adrenalinové horolezecké cesty.
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Kantouni
V  zeleném údolí leží klidné le-

tovisko Kantouni nabízející skvělé 
koupání a  krásné písčité pláže, 
taverny, restaurace a  bary, kde si 
v klidu můžete vypít šálek frappé 
či sklenku ouza.
Transfer z přístavu: cca 25 min.

Myrties
Pobřežní vesnička se roz-

kládá ve svahu na úpatí hor. 
Z  přilehlého kopce se nabízí 
úžasný výhled na ostrůvek  Telendos a na zá-
pady slunce. V letovisku je několik obchodů, restau-
rací, barů, hotelů a přístavní hráz, která je výchozím 
bodem pro okružní plavby i pro pravidelné lodní taxi 
na ostrov Telendos vzdálený cca 700 m.

Massouri
Živé, přátelské letovisko se rozkládá ve sva-

hu nad mořem podél pobřežní silnice lemované 
stromy. Písčitá pláž s drobnými oblázky s nabídkou 
 nejrůznějších vodních sportů patří k  nejlepším na 

 o s t r ově . 
Massouri je letovisko s  obchody, 
restauracemi a bary, je zde i několik klubů a množ-
ství míst pro krásné procházky. Letoviska  Myrties 
a  Massouri se pomalu spojují v jedno.
Transfer z přístavu: cca 30 min.

Upozornění
Na ostrově není dostatek pitné vody, z vodovodu vět-
šinou teče odsolená mořská voda.

Transfer na ostrov Kalymnos
Využívá se letů na Kos. V  případě optimální návaz-
nosti následuje po příletu transfer do přístavu v hl. 
městě nebo v Mastichari (cca 20 min.), odkud vyjíždí 
loď na ostrov Kalymnos (plavba cca 1 hod. – dle spo-
jení a typu lodi), po doplutí transfer na ubytování. Je 
nutné počítat s možností, že lodní řád nebude nava-
zovat na letový řád a  může vzniknout čekání v  pří-
stavu na lodní spojení, v případě delší prodlevy bude 
umožněno odložení zavazadel a možnost využití vol-
ného času. V případě, že letový řád na Kos a aktuální 
lodní řád neumožní návazné spojení na Kalymnos 
v ten samý den, příp. by došlo ke zpoždění letu nebo 
by povětrnostní podmínky nedovolily využít lodní 
dopravu, bude zajištěn prv-
ní nebo poslední (popř. 
oba) nocleh na ostro-
vě Kos v  městském 
hotelu.

ODLETY
– z Prahy na Kos na 7 nocí 

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Kos–Praha 
vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 
a případného palivového příplatku • transfer z letiště do 
přístavu na Kosu a zpět • lodní doprava Kos–Kalymnos–Kos 
• transfer z přístavu na Kalymnosu do hotelu a zpět • příslušný 
počet nocí ve vybraném ubytování (popř. první a poslední 
nocleh v městském hotelu na Kosu) • stravování dle výběru 

• služby delegáta FIRO-tour (přítomen na ostrově Kos, 
asistence na telefonu pro ostrov Kalymnos) • zákonné pojištění 
dle zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely  

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

úžasný výhled na ostrůvek  Telendos a na zá-
pady slunce. V letovisku je několik obchodů, restau-

 o s t r ově . 
Massouri je letovisko s  obchody, 

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %
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Řecko – Kalymnos
Severně od ostrova Kos (cca 10 km) se nachází čtvrtý největší 
ostrov souostroví Dodekanés – ostrov Kalymnos, známý jako 
„Ostrov lovců mořských hub“. 

Romantický ostrov s pravou řeckou atmosférou se pyšní malebnou krajinou, sluncem 
zalitými plážemi, čistým mořem, romantickými západy slunce, památkami mykénské, 
římské i byzantské kultury, malými vesničkami a pohostinností místních obyvatel. Ostrov je 
ideální nejen pro klidnou rodinnou dovolenou plnou relaxace, ale i pro aktivní návštěvníky, kterým 
nabízí množství sportovních aktivit a zábavy. Ostrov velmi láká také potápěče – je vyhlášený svými 
potápěčskými školami, na přelomu srpna/září se zde pořádá mezinárodní festival potápění. A je ideálním cílem 

i pro horolezce –skalnaté masivy lákají na adrenalinové horolezecké cesty.

Pothia
Malebné hlavní město Pothia s cca 12 tis. obyva-

teli postavené jako am� teátr na svahu skalnatého 
kopce vítá návštěvníky ostrova při příjezdu do pří-
stavu svými pastelově natřenými domy. Pothia zve 

na procházky po promenádě s  množstvím kaváren 
a taveren, do muzea dokumentujícího bohatou his-
torii potápění či na návštěvu středověkého kláštera 
a hradu nad městem.

� 

INFORMACE rozloha: 111 km2 • časový posun: + 1 hod. • měna: euro • úřední jazyk: řečtina 
• doba letu na Kos: cca 2 hod. 40 min. (následně transfer na ostrov Kalymnos)

DELEGÁT je přítomen na ostrově Kos, po příletu klienti obdrží potřebné informace, 
během pobytu na ostrově Kalymnos je delegát k dispozici na telefonu.

FIRO NÁZOR romantická a klidná dovolená • pravá řecká atmosféra
• aktivní dovolená (potápění, horolezectví, treking) • malebné zátoky, horská panoramata

• skvělá místní kuchyně

Massouri
Myrties

Kantouni

POTHIA

KALYMNOS

i pro horolezce –skalnaté masivy lákají na adrenalinové horolezecké cesty.
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Kantouni
V  zeleném údolí leží klidné le-

tovisko Kantouni nabízející skvělé 
koupání a  krásné písčité pláže, 
taverny, restaurace a  bary, kde si 
v klidu můžete vypít šálek frappé 
či sklenku ouza.
Transfer z přístavu: cca 25 min.

Myrties
Pobřežní vesnička se roz-

kládá ve svahu na úpatí hor. 
Z  přilehlého kopce se nabízí 
úžasný výhled na ostrůvek  Telendos a na zá-
pady slunce. V letovisku je několik obchodů, restau-
rací, barů, hotelů a přístavní hráz, která je výchozím 
bodem pro okružní plavby i pro pravidelné lodní taxi 
na ostrov Telendos vzdálený cca 700 m.

Massouri
Živé, přátelské letovisko se rozkládá ve sva-

hu nad mořem podél pobřežní silnice lemované 
stromy. Písčitá pláž s drobnými oblázky s nabídkou 
 nejrůznějších vodních sportů patří k  nejlepším na 

 o s t r ově . 
Massouri je letovisko s  obchody, 
restauracemi a bary, je zde i několik klubů a množ-
ství míst pro krásné procházky. Letoviska  Myrties 
a  Massouri se pomalu spojují v jedno.
Transfer z přístavu: cca 30 min.

Upozornění
Na ostrově není dostatek pitné vody, z vodovodu vět-
šinou teče odsolená mořská voda.

Transfer na ostrov Kalymnos
Využívá se letů na Kos. V  případě optimální návaz-
nosti následuje po příletu transfer do přístavu v hl. 
městě nebo v Mastichari (cca 20 min.), odkud vyjíždí 
loď na ostrov Kalymnos (plavba cca 1 hod. – dle spo-
jení a typu lodi), po doplutí transfer na ubytování. Je 
nutné počítat s možností, že lodní řád nebude nava-
zovat na letový řád a  může vzniknout čekání v  pří-
stavu na lodní spojení, v případě delší prodlevy bude 
umožněno odložení zavazadel a možnost využití vol-
ného času. V případě, že letový řád na Kos a aktuální 
lodní řád neumožní návazné spojení na Kalymnos 
v ten samý den, příp. by došlo ke zpoždění letu nebo 
by povětrnostní podmínky nedovolily využít lodní 
dopravu, bude zajištěn prv-
ní nebo poslední (popř. 
oba) nocleh na ostro-
vě Kos v  městském 
hotelu.

ODLETY
– z Prahy na Kos na 7 nocí 

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Kos–Praha 
vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 
a případného palivového příplatku • transfer z letiště do 
přístavu na Kosu a zpět • lodní doprava Kos–Kalymnos–Kos 
• transfer z přístavu na Kalymnosu do hotelu a zpět • příslušný 
počet nocí ve vybraném ubytování (popř. první a poslední 
nocleh v městském hotelu na Kosu) • stravování dle výběru 

• služby delegáta FIRO-tour (přítomen na ostrově Kos, 
asistence na telefonu pro ostrov Kalymnos) • zákonné pojištění 
dle zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely  

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

úžasný výhled na ostrůvek  Telendos a na zá-
pady slunce. V letovisku je několik obchodů, restau-

 o s t r ově . 
Massouri je letovisko s  obchody, 

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %



KALYMNOS / MASSOURI

Stravování: kontinentální bufetové 
snídaně

Poloha: nad písčito-oblázkovou pláží; 
restaurace, taverny, obchůdky, půjčov-
ny automobilů a skútrů v pěší vzdále-
nosti v blízkém okolí.

Vybavení: recepce, bar, snack bar, 
bazén s lehátky a slunečníky u bazénu 
zdarma.

Internet: WiFi ve veřejných prosto-
rách - zdarma.

Ubytování: standardní pokoje s kou-
pelnou a soc. zařízením (vysoušeč vla-
sů), klimatizací, TV, telefonem, balko-
nem/terasou. 

Služby za poplatek: trezor v recepci.

Poznámka: Na ostrově není dosta-

tek pitné vody, z vodovodu většinou 
teče odsolená mořská voda. Využívá 
se letů na Kos. V případě optimální 
návaznosti, následuje hned po příletu 
transfer do přístavu v hl. městě nebo 
do Mastichari (cca 20 min.), odkud 
vyjíždí loď na ostrov Kalymnos (plavba 
cca 1 hod. - dle spojení a typu lodi), 
po doplutí transfer na ubytování. Je 
nutné počítat s možností, že lodní řád 
nebude navazovat na letový řád, čímž 
může vzniknout čekání v přístavu na 
lodní spojení, v případě delší prodlevy 
bude umožněno odložení zavazadel 
a využití volného času. V případě, že 
letový řád na Kos a aktuální lodní řád 
neumožní návazné spojení na Kalym-
nos v ten samý den, příp. by došlo ke 
zpoždění letu nebo by povětrnostní 
podmínky nedovolily využít lodní do-
pravu, bude zajištěn první nebo po-
slední (popř. oba) nocleh na ostrově 
Kos v městském hotelu. Delegát je 
přítomen na ostrově Kos, po příletu 
klienti obdrží potřebné informace, bě-
hem pobytu na ostrově Kalymnos je 
delegát k dispozici na telefonu. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci. 

www.firo.cz/NCO2A6

Hotel s úžasnou polohou nad pláží a nádherným výhledem na protější ostrov Telendos.

Možnosti obsazení: XX

Hotel Continental 
PRAHA
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ŘECKO › KALYMNOS

klimatizace 
zdarma

bezplatně 
WiFi



KALYMNOS / KANTOUNI

Stravování: bufetové snídaně, polo-
penze za příplatek (servírované večeře  
v taverně poblíž). 

Poloha: cca 150 m od písčito-oblázkové 
pláže, v okolí v pěší dostupnosti několik 
taveren, minimarket.

Vybavení: recepce, bar, restaurace, bar 
u bazénu, bazén - slunečníky a lehátka 
zdarma.

Internet: WiFi ve veřejných prostorách - 
zdarma.

Ubytování: standardní pokoje s kou-
pelnou a soc. zařízením (vysoušeč vlasů), 
klimatizací, miniledničkou, TV, balkonem/
terasou/verandou; bungalovy superi-
or: nové, moderně zařízené, s výhledem 
na bazén 

Služby za poplatek: trezor v recepci  
(7 EUR/den).

Poznámka: Na ostrově není dostatek 
pitné vody, z vodovodu většinou teče 
odsolená mořská voda. Využívá se letů 
na Kos. V případě optimální návaznosti, 
následuje hned po příletu transfer do 
přístavu v hl. městě nebo do Mastichari 
(cca 20 min.), odkud vyjíždí loď na ostrov 
Kalymnos (plavba cca 1 hod. - dle spojení 
a typu lodi), po doplutí transfer na ubyto-
vání. Je nutné počítat s možností, že lod-
ní řád nebude navazovat na letový řád, 
čímž může vzniknout čekání v přístavu 
na lodní spojení, v případě delší prodle-

vy bude umožněno odložení zavazadel  
a využití volného času. V případě, že 
letový řád na Kos a aktuální lodní řád 
neumožní návazné spojení na Kalymnos  
v ten samý den, příp. by došlo ke zpož-
dění letu nebo by povětrnostní podmín-
ky nedovolily využít lodní dopravu, bude 
zajištěn první nebo poslední (popř. oba) 
nocleh na ostrově Kos v městském hote-
lu. Delegát je přítomen na ostrově Kos, 
po příletu klienti obdrží potřebné infor-
mace, během pobytu na ostrově Kalym-
nos je delegát k dispozici na telefonu.

Povinné příplatky: Pobytová taxa  
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den pří-
jezdu na recepci. 

www.firo.cz/NKL2A6

Oblíbený hotel v letovisku Kantouni u jedné z nejkrásnějších pláží ostrova.

Možnosti obsazení: XX

Hotel Kalydna 
PRAHA

245 | Prodejní místa na str. 527, 530–531
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klimatizace 
zdarma

bezplatně 
WiFi
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Řecko – Santorini
Bájná Atlantida, nejkrásnější řecký ostrov Santorini, 
patřící do skupiny Kykladských ostrovů, je 
skvostem mezi řeckými ostrovy.

Vřele vám doporučujeme jej navštívit a poznat jeho kouzlo. Za řadu let, po kterou tvoří Santorini součást 
naší nabídky, sledujeme množství lidí, jimž ostrov natolik učaroval, že se na něj opakovaně vracejí. 

Ostrov má co nabídnout, a nejsou to jen černé vulkanické pláže hlavních 
letovisek Kamari a Perissa. Je to i zajímavé vnitrozemí ostrova, 
vesničky a místa vypovídající o dlouhé historii ostrova sahající 
až do 16. století před Kristem. Je to například Akrotiri s odkrytými 
pozůstatky významného antického města, zničeného výbuchem sopky. 
Théra, ležící na skalním hřebenu Mesa Vuno, vesnička Pyrgos s mnoha 
kostely a chrámy a s ruinami benátské pevnosti. Nesmíme zapomenout 
na klášter Profi tis Ilias, postavený na vysoké hoře, jež je zároveň nejvyšším 
bodem ostrova. Neodmyslitelná je návštěva městečka Oia na severu 
ostrova, přilepeného k okraji srázu nad mořem, či hlavního města Thira. 
Zcela jistě patří k pobytu na Santorini také výlet k Palea Kameni a Nea 
Kameni, ostrůvkům uvnitř kaldery (kráteru). Místa, jimiž vás uchvátí 
Santorini, na jiných řeckých ostrovech nenajdete.

� 
SANTORINI

THIRA

Preivolos

Imerovigli

Perissa

Kamari
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FIRO NÁZOR jedinečný středomořský ostrov, kam se každý alespoň jednou za život musí vypravit 
• pláže s černým lávovým pískem či s oblázky • možnost kombinace s dalšími ostrovy 

(Naxos, Paros, Milos) • zajištění svatebních obřadů a svatebních cest
• zajímavé vnitrozemí ostrova s poznáním historie a středomořské kultury 

• nabídka výletů s plavbou ke kráteru v několika variacích

INFORMACE rozloha: 76 km2 • počet obyvatel: 13 400 • časový posun: +1 hod. 
• měna: euro • úřední jazyk: řečtina • doba letu: cca 2 hod. 40 min.

SANTORINI

jedinečný středomořský ostrov, kam se každý alespoň jednou za život musí vypravit 

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy na Santorini na 7/14 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Santorini–
Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 
a palivového příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět 

• příslušný počet nocí ve vybraném ubytování • stravování dle 
výběru • služby delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle 
zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 

0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely  

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

(ceny na vyžádání)
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Řecko – Santorini
Bájná Atlantida, nejkrásnější řecký ostrov Santorini, 
patřící do skupiny Kykladských ostrovů, je 
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bodem ostrova. Neodmyslitelná je návštěva městečka Oia na severu 
ostrova, přilepeného k okraji srázu nad mořem, či hlavního města Thira. 
Zcela jistě patří k pobytu na Santorini také výlet k Palea Kameni a Nea 
Kameni, ostrůvkům uvnitř kaldery (kráteru). Místa, jimiž vás uchvátí 
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FIRO NÁZOR jedinečný středomořský ostrov, kam se každý alespoň jednou za život musí vypravit 
• pláže s černým lávovým pískem či s oblázky • možnost kombinace s dalšími ostrovy 

(Naxos, Paros, Milos) • zajištění svatebních obřadů a svatebních cest
• zajímavé vnitrozemí ostrova s poznáním historie a středomořské kultury 

• nabídka výletů s plavbou ke kráteru v několika variacích

INFORMACE rozloha: 76 km2 • počet obyvatel: 13 400 • časový posun: +1 hod. 
• měna: euro • úřední jazyk: řečtina • doba letu: cca 2 hod. 40 min.

SANTORINI

jedinečný středomořský ostrov, kam se každý alespoň jednou za život musí vypravit 

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy na Santorini na 7/14 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Santorini–
Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 
a palivového příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět 

• příslušný počet nocí ve vybraném ubytování • stravování dle 
výběru • služby delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle 
zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 

0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely  

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

(ceny na vyžádání)



 Turistická 
střediska východního 

pobřeží, kde je situována většina hotelů, 
vám nabízejí možnosti koupání, slunění, procházek po 
pobřežní promenádě, ale také posezení v restauracích, 
tavernách a barech. K cestování po ostrově lze využít 
kromě pronajatého vozu také autobusových linek, kte-
ré umožňují procestovat celý ostrov a poznat každou 
vesničku. Přestupním místem je hlavní město Thira.

Kamari
Nejživější středisko ostrova, centrum společen-

ského života a  výchozí místo většiny fakultativních 
výletů. Pobřežní promenáda lemovaná restauracemi, 
obchůdky a bary se táhne podél pěkné tmavé písčito-
-oblázkové pláže.
Transfer z letiště: cca 20 min.

Perissa
Patří společně s  Kamari k  nejživějším a  nejoblí-

benějším střediskům ostrova. Obě jsou situována 
na východním pobřeží, odděluje je skalnatý výběžek 
s vrcholem starobylé Théry. Perissa je známá svou roz-
sáhlou pláží s tmavým sopečným pískem a nabídkou 
denní i noční zábavy.
Transfer z letiště: cca 30 min.

Perivolos
Je prodloužením letoviska 

Perissa, nachází se hned za 
ním, nabízí stejné možnosti 
posezení a nákupů a honosí 
se stejně krásnou pláží.

Fira
V oblasti Fira nalezne-

te perfektní kombinaci 
klidu a zábavy. Za návště-

vu jistě stojí Minoan eruption, muzeum 
prehistorické Théry.
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vu jistě stojí Minoan eruption, muzeum 
prehistorické Théry.

Západ slunce nad Oiou a tradiční 
 vesničky – půldenní výlet

První zastávka bude v  Mesa Gonie, „Vesničce du-
chů“, dále se pojede do vesnice Pyrgos s památkami 
kykladské, byzantské i  benátské kultury. Poté za-
stávka v  Imerovigli s úchvatným výhledem na krá-
ter a  ruiny hradu Skaros. Navštívíte také vinařství 
Santo Wines, kde můžete vína ochutnat a  poté si 
je i koupit s sebou domů. Poslední zastávkou bude 
vesnice Oia lákající umělce, kteří se sem sjíždějí 

 čerpat inspiraci při pověst-
ných západech slunce.

Santorini za jeden 
den – autobusem 

a lodí, celodenní výlet
Náročný výlet začíná u  kláštera proroka Eliáše, vy-
budovaného v  roce 1711 na nejvyšším bodě ostrova 
s úchvatným pohledem na ostrov. Z nedaleké vesnič-
ky Pyrgos pokračování do přístavu Athinios, nalodění 
na loď, plavba k vulkánu, návštěva aktivního kráteru 
a pokračování lodí k horkým pramenům – možnost 
koupání v  safírově zelených vodách laguny. Přeplu-
tí na ostrůvek Thirassia, možnost koupání na pláži 
nebo návštěvy vesničky Manolas – možnost projížď-
ky na oslíkovi. Poslední zastávka u  vesničky Oia na 
okraji kráteru, s  překrásným a  romantickým zápa-
dem  slunce.

Ranní plavba po kráteru –  půldenní výlet
Transfer do přístavu Athinios – plavba na ostrů-

vek Nea Kameni, procházka stezkou ke kráteru stá-
le aktivního vulkánu, pokračování plavby na druhý 
lávový ostrůvek Palea Kameni, kde ze země vyvěrají 
horké prameny – možnost koupání. Plavba na ost-
růvek  Thirassia – zastávka cca na 2 hodiny, možnost 
prozkoumání ostrova nebo lenošení na pobřeží.
Zkrácená verze výletu Santorini za jeden den. 

Nejkrásnější pláže ostrova – půldenní 
výlet

Transfer do malého rybářského přístavu Vlychada, 
nalodění a plavba podél pobřeží k první zastávce na 
„Pláži milenců“. Další zastávka na bílé pláži na jiho-
západním výběžku ostrova, poslední na červené pláži 
na jižním pobřeží ostrova.

Večerní plavba s večeří
Večerní plavba kalderou, pozorování západu slunce 
a večeře podávaná na lodi.

Hlavní město Thira – půldenní výlet
Možnost prohlídky hlavního města Thiry s prů-

vodcem: nákupy, posezení v kavárně.

Vybrané výlety jsou doprovázeny česky hovořícím 
průvodcem. Orientační ceny výletů naleznete v cení-
ku katalogu.

VÝLETY
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Náročný výlet začíná u  kláštera proroka Eliáše, vy- V

CENY VÝLETŮ dospělý

Západ slunce ve vesničce Oia 
a tradiční vesničky  37 EUR
Santorini za jeden den 57 EUR
Ranní plavba po kráteru   45 EUR
Večerní plavba s večeří na lodi  55 EUR
Hlavní město Thira 15 EUR
Nekrásnější pláže ostrova 35 EUR

Pozn: Ceny výletů jsou pouze orientační a mohou být 
upraveny. Dětské slevy jsou poskytovány na vybrané výlety 
pro děti do 12 let. Výlety je možné rezervovat a zakoupit 
přímo na pobytovém místě u našeho delegáta s platbou 
v místní měně. Realizace výletů závisí na aktuálním počtu 
přihlášených osob, minimální počet pro konání výletu je 
zpravidla 15 osob. Delegát vám v případě vašeho zájmu 
zprostředkuje pronájem automobilu.  



 Turistická 
střediska východního 

pobřeží, kde je situována většina hotelů, 
vám nabízejí možnosti koupání, slunění, procházek po 
pobřežní promenádě, ale také posezení v restauracích, 
tavernách a barech. K cestování po ostrově lze využít 
kromě pronajatého vozu také autobusových linek, kte-
ré umožňují procestovat celý ostrov a poznat každou 
vesničku. Přestupním místem je hlavní město Thira.

Kamari
Nejživější středisko ostrova, centrum společen-

ského života a  výchozí místo většiny fakultativních 
výletů. Pobřežní promenáda lemovaná restauracemi, 
obchůdky a bary se táhne podél pěkné tmavé písčito-
-oblázkové pláže.
Transfer z letiště: cca 20 min.

Perissa
Patří společně s  Kamari k  nejživějším a  nejoblí-

benějším střediskům ostrova. Obě jsou situována 
na východním pobřeží, odděluje je skalnatý výběžek 
s vrcholem starobylé Théry. Perissa je známá svou roz-
sáhlou pláží s tmavým sopečným pískem a nabídkou 
denní i noční zábavy.
Transfer z letiště: cca 30 min.

Perivolos
Je prodloužením letoviska 

Perissa, nachází se hned za 
ním, nabízí stejné možnosti 
posezení a nákupů a honosí 
se stejně krásnou pláží.

Fira
V oblasti Fira nalezne-

te perfektní kombinaci 
klidu a zábavy. Za návště-

vu jistě stojí Minoan eruption, muzeum 
prehistorické Théry.
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prehistorické Théry.

Západ slunce nad Oiou a tradiční 
 vesničky – půldenní výlet

První zastávka bude v  Mesa Gonie, „Vesničce du-
chů“, dále se pojede do vesnice Pyrgos s památkami 
kykladské, byzantské i  benátské kultury. Poté za-
stávka v  Imerovigli s úchvatným výhledem na krá-
ter a  ruiny hradu Skaros. Navštívíte také vinařství 
Santo Wines, kde můžete vína ochutnat a  poté si 
je i koupit s sebou domů. Poslední zastávkou bude 
vesnice Oia lákající umělce, kteří se sem sjíždějí 

 čerpat inspiraci při pověst-
ných západech slunce.

Santorini za jeden 
den – autobusem 

a lodí, celodenní výlet
Náročný výlet začíná u  kláštera proroka Eliáše, vy-
budovaného v  roce 1711 na nejvyšším bodě ostrova 
s úchvatným pohledem na ostrov. Z nedaleké vesnič-
ky Pyrgos pokračování do přístavu Athinios, nalodění 
na loď, plavba k vulkánu, návštěva aktivního kráteru 
a pokračování lodí k horkým pramenům – možnost 
koupání v  safírově zelených vodách laguny. Přeplu-
tí na ostrůvek Thirassia, možnost koupání na pláži 
nebo návštěvy vesničky Manolas – možnost projížď-
ky na oslíkovi. Poslední zastávka u  vesničky Oia na 
okraji kráteru, s  překrásným a  romantickým zápa-
dem  slunce.

Ranní plavba po kráteru –  půldenní výlet
Transfer do přístavu Athinios – plavba na ostrů-

vek Nea Kameni, procházka stezkou ke kráteru stá-
le aktivního vulkánu, pokračování plavby na druhý 
lávový ostrůvek Palea Kameni, kde ze země vyvěrají 
horké prameny – možnost koupání. Plavba na ost-
růvek  Thirassia – zastávka cca na 2 hodiny, možnost 
prozkoumání ostrova nebo lenošení na pobřeží.
Zkrácená verze výletu Santorini za jeden den. 

Nejkrásnější pláže ostrova – půldenní 
výlet

Transfer do malého rybářského přístavu Vlychada, 
nalodění a plavba podél pobřeží k první zastávce na 
„Pláži milenců“. Další zastávka na bílé pláži na jiho-
západním výběžku ostrova, poslední na červené pláži 
na jižním pobřeží ostrova.

Večerní plavba s večeří
Večerní plavba kalderou, pozorování západu slunce 
a večeře podávaná na lodi.

Hlavní město Thira – půldenní výlet
Možnost prohlídky hlavního města Thiry s prů-

vodcem: nákupy, posezení v kavárně.

Vybrané výlety jsou doprovázeny česky hovořícím 
průvodcem. Orientační ceny výletů naleznete v cení-
ku katalogu.
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Náročný výlet začíná u  kláštera proroka Eliáše, vy- V

CENY VÝLETŮ dospělý

Západ slunce ve vesničce Oia 
a tradiční vesničky  37 EUR
Santorini za jeden den 57 EUR
Ranní plavba po kráteru   45 EUR
Večerní plavba s večeří na lodi  55 EUR
Hlavní město Thira 15 EUR
Nekrásnější pláže ostrova 35 EUR

Pozn: Ceny výletů jsou pouze orientační a mohou být 
upraveny. Dětské slevy jsou poskytovány na vybrané výlety 
pro děti do 12 let. Výlety je možné rezervovat a zakoupit 
přímo na pobytovém místě u našeho delegáta s platbou 
v místní měně. Realizace výletů závisí na aktuálním počtu 
přihlášených osob, minimální počet pro konání výletu je 
zpravidla 15 osob. Delegát vám v případě vašeho zájmu 
zprostředkuje pronájem automobilu.  



SANTORINI / KAMARI

Stravování: polopenze 

Snídaně: kontinentální, formou bu-
fetu (chléb, 1 druh sladkého pečiva, 
máslo, šunka, sýr, jogurt, cereálie, 
marmeláda, káva, čaj, džus)

Večeře: servírované – výběr z menu  
v blízké taverně patřící hotelu (3 chody) 

Poloha: malý rodinný hotel (max.  
15 pokojů), cca 50 m od lávové pláže 
a 100 m od centra Kamari.

Vybavení: malá recepce, místnost na 
podávání snídaní a venkovní terasa, 
příjemná taverna s výbornou kuchy-

ní vzdálená cca 30 m od hotelu, bar  
s TV místností, trezor na recepci, men-
ší venkovní bazén se sladkou vodou  
a jacuzzi, lehátka u bazénu. 

Internet: WiFi je zdarma na recepci. 

Ubytování: účelně a jednoduše vyba-
vené 2lůžkové pokoje s možností jed-
né přistýlky jsou vybaveny klimatizací, 
TV, ledničkou, koupelnou s WC, bal-
konem či terasou. Pokoje typu supe-
rior jsou s výhledem na hory. Možnost 
rezervovat si apartmán se dvěma míst-
nostmi a s možností vlastního vaření 
- doporučujeme včasnou rezervaci. 
Dětská postýlka je zdarma, požadavek 
je nutné uvést do poznámky.    

Služby za poplatek: trezor na recep-
ci, lehátka a slunečníky na pláži.

Poznámka: na vyžádání a zpětné po-
tvrzení možnost domácích mazlíčků.  

Povinné příplatky: pobytová taxa 
1,50 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.  

www.firo.cz/GKA258

Rodinná atmosféra, příjemná a  starostlivá majitelka hotelu je vždy ochotná poradit. Ideální poloha 
v centru letoviska,  v blízkosti pláže a v dosahu zábavy. Rodinná taverna s výbornou kuchyní, kam klienti  
velmi rádi  chodí na oběd či na večeři, se nachází jen kousek od hotelu.  Koralli je velmi oblíbeným 
hotelem, kam se hosté rádi vracejí.

Možnosti obsazení: 
pokoj: XX / XXx / XXX
superior: XX
apartmán: XX / XXx / XXX / XXxx / XXXx / XXXX

Hotel Koralli 

jen s FIRO-tour

1. dítě do 18 let
 od 1 990 Kč

PRAHA
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SANTORINI / KAMARI

Stravování: bez stravy    

Snídaně: snídaně za příplatek 

Obědy: obědy jsou možné za přípla-
tek v nedaleké taverně Gia´mas, výběr 
z menu  

Večeře: večeře za příplatek v nedaleké 
taverně Gia´mas, výběr z menu   

Poloha: studia Kamarela se nachází  
v centru oblíbeného střediska Kamari, 
cca 1 min. chůze od vyhlášené pro-
menády a pláže s tmavým pískem.  
V blízkosti je několik obchodů, taveren 
a restaurací s výbornou řeckou kuchyní. 

Vybavení: komplex nabízí hostům pří-
jemné pokoje v kykladském stylu po 
kompletní rekonstrukci, s výhodnou po-
lohou v blízkosti oblíbené pláže v Kama-

ri, prodej výletů, pronájem automobilů, 
úschovnu zavazadel, zahradu s venkov-
ním posezením. 

Internet: WiFi připojení je zdarma v ce-
lém komplexu. 

Ubytování: krásně zařízená studia po 
kompletní rekonstrukci v typickém kyk-
ladském stylu. Každé studio je vybavené 
klimatizací, lednicí, TV, menším vařičem 
a koupelnou se sprchovým koutem. 

Služby za poplatek: lehátka a sluneč-
níky na pláži, vodní sporty. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa  
1,50 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/GOC258

Příjemná studia po rekonstrukci s výbornou polohou a rodinnou atmosférou. Ideální volba pro ty, 
kteří chtějí být v přímém dosahu centra, pláže a proslulé promenády v Kamari. 

Možnosti obsazení: XX

Studia Kamarela 

jen s FIRO-tour

PRAHA
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SANTORINI / KAMARI

Stravování: snídaně v ceně, obědy  
a večeře za příplatek

Snídaně: rozšířené kontinentální for-
mou bufetu

Obědy: obědy jsou možné za přípla-
tek v nedaleké taverně Gia´mas – vý-
běr z menu

Večeře: servírované - za příplatek,  
v nedaleké taverně Gia´mas – výběr  
z menu.

Poloha: malý rodinný hotel s celkem 
30 pokoji má výhodnou polohu jen  
50 m od krásné písčito-oblázkové plá-
že, nachází se jen 200 m od centra Ka-
mari, v klidné uličce, kde neruší hluk  
a hudba z barů a restaurací. 

Vybavení: vstupní místnost s recepcí 
a posezením, TV místnost, centrální 
trezory, místnost k podávání snídaní, 

bar, zahrada, bazén, lehátka a sluneč-
níky jsou u bazénu zdarma.

Internet: WiFi je zdarma v areálu re-
cepce. 

Ubytování: hotel působí jako kom-
binace moderního a tradičního sty-
lu, prostředí je příjemné a přátelské.  
Pokoje jsou jednoduše, ale vkusně  
a pohodlně zařízeny a vybaveny kou-
pelnou s WC, klimatizací, malou led-
ničkou, SAT/TV, balkonem či terasou.

Služby za poplatek: lehátka a slu-
nečníky na pláži.

Pro děti: dětská postýlka zdarma, po-
žadavek je nutné uvést do poznámky. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/GRM258

Toto útulné místo se bude líbit všem klientům, kteří vyhledávají menší rodinné hotely s přátel-
skou atmosférou, chtějí být blízko pláže i centra, ale přitom stranou největšího ruchu, v ústraní 
uzavřeného areálu plného zeleně, soustředěného kolem hezkého bazénu.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX

Hotel Armonia 

1. dítě do 12 let
 od 2 990 Kč

PRAHA
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SANTORINI / KAMARI

Stravování: bez stravy, obědy a večeře 
za příplatek

Obědy: obědy jsou možné za příplatek v 
nedaleké taverně Gia´mas – výběr z menu  

Večeře: servírované - za příplatek, v ne-
daleké taverně Gia´mas – výběr z menu

Poloha: dům Costis je situován v cent-
ru Kamari, na třídě souběžné s pobřežní 
promenádou, kde se nachází obchody, 
supermarkety, kavárny a restaurace, 
půjčovny aut. Od pláže je Costis vzdálen  
100 m.    

Vybavení: v domě jsou celkem 2 studia 
a 3 apartmány v přízemí, ve vyvýšeném 
přízemí a v prvním patře, před domem je 
malá terasa. Vstup do studií není přímo 
z ulice, vchází se z patia uvnitř objektu. 
Majitelé domu bydlí přímo v objektu a  
v případě potřeby jsou kdykoli k dispozici.    

Internet: WiFi je zdarma ve všech studi-
ích a apartmánech.

Ubytování: studia a apartmány jsou 
postaveny v typickém kykladském stylu 
a jsou vybaveny dřevěným nábytkem, 
klimatizací, SAT/TV, vybaveným kuchyň-
ským koutem, 2plotýnkovým vařičem, 
ledničkou a rychlovarnou konvicí. Sou-
částí studia a apartmánu je koupelna  

s WC a se sprchou, balkon se stolkem 
a křesílky. K dispozici je 1 studio se  
3 oddělenými lůžky, 1 studio s 2lůžkem,  
1 apartmán s 2lůžkem v oddělené ložni-
ci a se samostatným lůžkem v místnosti  
s kuchyňkou, 1 apartmán se 3 odděle-
nými lůžky, 1 apartmán mezonetového 
typu, kde je samostatná ložnice s 2lůž-
kem a se samostatným lůžkem v mezo-
netu, dále ložnice se 2 oddělenými lůžky. 
Dětská postýlka je zdarma, požadavek je 
nutné uvést do poznámky.  

Služby za poplatek: trezor (cca 10 EUR/
pobyt, platba na místě), lehátka a sluneč-
níky na pláži (cca 6 EUR za 1 slunečník  
a 2 lehátka/den).      

Poznámka: vybavení studií a apartmá-
nů: talíře, hrnky, skleničky, miska na salát, 
prkénko na krájení, rendlík na mléko, 
pánev, malý kastrůlek s úchytem, velký 
hrnec, naběračka, naběrák na špagety, 
příbory, struhadlo, otvírák na konzervy  
a na víno, odkapávač na nádobí, rych-
lovarná konvice. Vzít s sebou: utěrky, 
houbičky na nádobí, prostředek na mytí 
nádobí, šňůru na prádlo, kolíčky.    

Povinné příplatky: Pobytová taxa  
1,50 EUR za pokoj/noc splatná v den pří-
jezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/GCI258

Dům Costis nabízí jednoduché a čisté ubytování za výborné ceny, vybavené k vlastnímu vaření. Nachází 
se v blízkosti obchodů i restaurací, velmi blízko pláže a s možností využívat zdarma také nedaleký bazén. 
Výhodou jsou studia pro 3 osoby, stejně jako možnost ubytovat až pětičlennou rodinu v apartmánech.

Možnosti obsazení:   
studio: XX / XXx / XXX
apartmán: XXx / XXX /XXxx / XXXx / XXxxx / 
XXXX / XXXXx

Apartmány a studia Costis 

jen s FIRO-tour

1. dítě do 18 let
 od 3 990 Kč

PRAHA
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SANTORINI / KAMARI

Stravování: snídaně bufetové (v ame-
rickém stylu)

Večeře: servírované večeře za přípla-
tek v blízké taverně Captain's Corner 

Poloha: hotel je přímo na promenádě, 
od pláže jej dělí jen pěší zóna s restau-
racemi, butiky a obchůdky. Nachází 
se v centrální části promenády, blíže  
k hoře se starou Thérou na vrcholu. 

Vybavení: recepce, místnost k podá-
vání snídaní, restaurace, bar u bazénu 
a snack bar, místnost s TV, biliár, po-
silovna, bazén, lehátka a slunečníky u 
bazénu a na pláži (za poplatek). Hotel 
za malý poplatek půjčuje osušky k ba-

zénu. 

Internet: WiFi je zdarma v celém are-
álu hotelu. 

Ubytování: všech 109 pokojů, 
apartmánů a duplexů je vybaveno 
koupelnou se sprchou a WC, klimati-
zací, SAT/TV, trezorem, ledničkou, vy-
soušečem vlasů, balkonem či terasou. 
Pokoj může mít 1 přistýlku (standardní 
lůžko) pro dítě či dosp. os. Standardní 
pokoje s výhledem na moře jsou na vy-
žádání a za příplatek. Dětská postýlka 
je zdarma, požadavek je nutné uvést 
do poznámky. 

Služby za poplatek: trezor (1,5 EUR/ 
den), osuška k bazénu (1 EUR/ den), 
lehátka, slunečníky na pláži. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/GKM258

Velmi žádaný hotel v centru Kamari a přímo u promenády. Věříme, že se zde bude líbit 
klientům všech věkových kategorií i rodinám s dětmi. 

Možnosti obsazení: 
standardní pokoj: XX / XXx / XXX

Hotel Kamari Beach 

1. dítě do 6 let
 od 99 Kč

PRAHA

254  Rezervujte na 210 000 210

ŘECKO › SANTORINI

bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma



SANTORINI / PERISSA

Stravování: snídaně, za příplatek po-
lopenze 

Snídaně: bufetové

Večeře: bufetové večeře za příplatek 

Poloha: přímo u krásné písečné pláže 
v letovisku Perissa. 

Vybavení: recepce, 3 venkovní bazé-
ny včetně dětského, pool/snack bar, 
zdarma lehátka a slunečníky u bazé-
nu, prádelna, počítače na recepci (za 
poplatek), WiFi připojení zdarma na 
pokoji, plážové osušky, SPA, masáže, 
posilovna, konferenční místnost. 

Internet: WiFi připojení zdarma na 
pokoji.

Ubytování: všechny pokoje jsou kom-
fortně a moderně zařízené v novém 

kykladském stylu, mají dvojitá glazo-
vaná skla, klimatizaci, TV se satelitem, 
ledničku, koupelnu se sprchovým 
koutem, vysoušečem vlasů, balkon  
či verandu, trezor.  

Služby za poplatek: lehátka a slu-
nečníky na pláži, SPA, masáže, posi-
lovna.

Pro děti: dětský bazén 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
3,00 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/GQB258

Tento krásný designový 4* hotel se nachází přímo u písečné pláže v letovisku Perissa. Nabízí kvalitní 
servis a velmi komfortní ubytování ve světle barevných tónech, které jsou typické pro nový kykladský 
styl. Doporučujeme ho klientům všech věkových kategorií, včetně těch nejnáročnějších. 

Možnosti obsazení: 
standard: XX
studio: XXx
rodinný pokoj: XXX/ XXx

Aqua Blue  
PRAHA

255 | Prodejní místa na str. 527, 530–531

ŘECKO › SANTORINI

bezplatně 
WiFi



SANTORINI / KAMARI

Stravování: snídaně v ceně, obědy  
a večeře za příplatek

Snídaně: rozšířené kontinentální for-
mou bufetu

Obědy: obědy jsou možné za příplatek v 
nedaleké taverně Gia´mas – výběr z menu

Večeře: servírované - za příplatek v 
blízké taverně Gia´mas – výběr z menu

Poloha: nádherný komplex celkem  
11 studií a apartmánů je postaven  
v tradičním ostrovním stylu. Do někte-
rých zdí jsou vloženy červené a černé 
vulkanické kameny, barva ostatních 
staveb je oslnivě bílá a ladí s krásnou 
romantickou zahradou s jasmíny, 
kaktusy a bougainvilliemi. Kouzelné 
je dlážděné prosluněné a voňavé pa-
tio, které tvoří střed areálu. Hotel se 
nachází přímo u plážové promenády, 
pouhých 50 m od pláže, v dosahu 
místních barů, restaurací a obchůdků. 

Vybavení: hostům je k dispozici ba-
zén s jacuzzi, lehátka a slunečníky 
zdarma, bar/snack bar s terasou, kde 
se také podávají snídaně. 

Internet: WiFi u bazénu a v okolí re-
cepce je zdarma.

Ubytování: v tradičním ostrovním sty-
lu vkusně zařízená studia a apartmány 
jsou vybaveny klimatizací, zařízeným 
kuchyňským koutem, koupelnou se 
sprchovým koutem a WC. K vybavení 
dále patří lednička, rychlovarná kon-
vice, vysoušeč vlasů, SAT/TV, trezor, 
osušky k bazénu. Apartmán executive 
je navíc vybaven hydromasážní spr-
chou, župany a přezůvkami. Některé 
apartmány disponuji hydromasážní 
sprchou a jsou řešené buď jako od-
dělené místnosti, nebo jako mezonet. 
Studia jsou pro 2 osoby bez možnosti 
třetího lůžka (pouze dětská postýlka), 
apartmány executive mohou ubytovat 
až 4 osoby. Studia i apartmány mají 
balkon či terasu.    

Služby za poplatek: lehátka a slu-
nečníky na pláži.

Pro děti: dětská postýlka je zdarma, 
požadavek je nutné uvést do poznám-
ky.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/GRS258

Výborná poloha a unikátní styl ubytování jsou důvody, pro které je Reflections Sea tak oblíbeným místem 
nejen turistů, ale i fotografů a malířů, kteří zde hledají inspiraci pro své kresby a záběry. Každý host najde při 
příjezdu na pokoji milou pozornost, a to čerstvé ovoce a lahev vína. Uvnitř komplexu je příjemný klid, byť se 
nachází v centru Kamari. Doporučujeme náročnějším klientům.

Možnosti obsazení: studio: XX 
apartmán executive: XX / XXx / XXX / XXXx / XXXX

Studia a apartmány Reflections Sea 

1. dítě do 3 let
 od 99 Kč

PRAHA
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SANTORINI / KAMARI

Stravování: snídaně v ceně, obědy  
a večere za příplatek polopenze 

Obědy: obědy jsou možné za příplatek v 
nedaleké taverně Gia´mas – výběr z menu

Večeře: servírované – za příplatek v 
blízké taverně Gia´mas – výběr z menu

Poloha: 30 m od slavné černé pláže 
Kamari, kam se dostanete přes místní 
pěší promenádu. Pár minut od centra 
města, kde naleznete obchody, restau-
race a bary. 

Vybavení: recepce, internet ve veřej-
ných prostorách a na pokojích zdar-
ma, bar u bazénu, lehátka u bazénu 
zdarma. 

Internet: internet ve veřejných pro-
storách a na pokojích zdarma. 

Ubytování: pokoje jsou vybaveny 
klimatizací, koupelnou/WC, SAT/TV, 
ledničkou, trezorem, WiFi. Superior 
pokoje mají navíc venkovní jacuzzi. 

Pro děti: dětská postýlka zdarma, po-
žadavek je nutné uvést do poznámky. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/GBA258

Nový boutique hotel, který byl kompletně zrekonstruován v roce 2013, vám nabízí 
možnost strávení klidné a příjemné dovolené přímo na krásnem úseku pláže Kamari. 

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx

Hotel Atlas Boutique 
PRAHA
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SANTORINI / KAMARI

Stravování: snídaně, polopenze za 
příplatek 

Poloha: oblíbený hotel má ideální 
polohu přímo u krásné pláže v centru 
střediska Kamari, od pláže ho odděluje 
pouze pobřežní promenáda lemovaná 
obchůdky a restauracemi. Z příjemné-
ho hotelového baru je výhled přímo na 
pláž a moře. V okolí hotelu se nachází 
řada dalších barů, kaváren a restaura-
cí.

Vybavení: 22 pokojů, 33 junior suit,  
5 superior junior suit s vlastním jacuz-
zi, recepce, směnárna, pronájem aut,  
2 restaurace (klimatizovaná restaura-
ce, kde se podávají snídaně a večeře, 
venkovní à la carte restaurace s barem 
u pláže), 2 bazény (lehátka a sluneč-
níky zdarma), snack bar u bazénu, 
venkovní a vnitřní jacuzzi, lázeňské 
centrum. Lehátka a slunečníky na plá-
ži zdarma. 

Internet: WiFi je zdarma a pokrývá té-
měř všechny hotelové prostory, včetně 
pokojů. 

Ubytování: standardní menší klimati-
zované 2lůžkové pokoje s terasou, lo-
džií nebo balkonem (většina pokojů s 
lodžií – francouzským oknem), SAT/TV, 

malou ledničkou, rádiem, telefonem, 
trezorem, vysoušečem vlasů, koupel-
nou s WC. Ve standardním pokoji je 
možnost ubytování max. 2 osob. Juni-
or  suity jsou prostornější (také mohou 
být s francouzským oknem), superi-
or junior suity jsou pouze v přízemí  
a mají privátní venkovní vyhřívané 
jacuzzi. Upozorňujeme, že přistýlka 
může být formou rozkládacího gauče, 
lehátka nebo křesla – ve standardních 
pokojích i suitách. Dětská postýlka je 
zdarma, požadavek je nutné uvést do 
poznámky. 

Služby za poplatek: služby v lázeň-
ském centru: jacuzzi, sauna, turecká 
lázeň, masáže a relaxační/zkrášlující 
procedury (změna služeb vyhrazena). 
V recepci je možnost zapůjčení plá-
žových osušek – oproti vratnému de-
pozitu.

Pro děti: dětský bazén.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
3,00 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/GVB258

Příjemný, postupně renovovaný hotel s  bufetovou polopenzí a chutnou kuchyní,  
s ideální polohou u pobřežní promenády, vhodný pro všechny věkové kategorie i pro 
rodiny s dětmi. Všemi národnostmi velmi oblíbený hotel – doporučujeme velmi včas-
nou rezervaci.

Možnosti obsazení: 
standardní pokoj: XX 
junior suite: XX / XXx / XXX
superior junior suite: XX / XXx / XXX

Afroditi Venus Beach Hotel & Spa 

1. dítě do 6 let
 od 99 Kč

(v junior suite)

PRAHA
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ŘECKO › SANTORINI

bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma

oblíbený 
hotel

wellnesslehátka na 
pláži 



SANTORINI / KAMARI

Stravování: snídaně v ceně, obědy a ve-
čeře za příplatek 

Snídaně: bufetové

Obědy: obědy jsou možné za příplatek v 
nedaleké taverně Gia´mas – výběr z menu

Večeře: servírované v blízké taverně Gia´-
mas – výběr z menu (za příplatek) 

Poloha: boutique hotel RK je situ-
ován v centru Kamari, při pobřežní 
promenádě (pěší zóna), která dělí ho-
tel od pláže. V okolí hotelu se nachá-
zí řada barů, restaurací a obchodů.  
Hotel byl kompletně zrenovován v zimě 
2013/2014 a otevřen v létě 2014. 

Vybavení: recepce fungující 24 hodin 
denně, místnost k podávání snídaní, te-
rasa u bazénu, bazén s lehátky a sluneč-
níky, jacuzzi, úschovna zavazadel, bar a 
snack bar u bazénu, restaurace, pokojový 
servis. 

Internet: WiFi je zdarma v celém areálu 
hotelu.

Ubytování: všech 38 pokojů je moder-
ně, esteticky zařízeno v kykladském sty-
lu, vybaveno koupelnou s WC (sprcha), 
klimatizací, SAT/TV, ledničkou, telefo-
nem, vysoušečem vlasů, trezorem, WiFi, 
osuškami k bazénu, župany, přezůvkami, 
balkonem či terasou. Za příplatek a na 
vyžádání jsou pokoje superior, jež mají 

soukromé venkovní jacuzzi, na přivítá-
ní je v pokoji superior nachystána lahev 
vína a minerální vody a ovoce. Výhled na 
moře je za příplatek. Dětská postýlka je 
zdarma, požadavek je nutné uvést do 
poznámky (do pokoje s přistýlkou pro 
dítě již nelze přidat dětskou postýlku). 

Služby za poplatek: pokojový servis, 
služby praní a čištění prádla, lehátka  
a slunečníky na pláži. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 3,00 
EUR za pokoj/noc splatná v den příjezdu 
na recepci hotelu.

www.firo.cz/GVM258

Hotel typu boutique, kompletně renovovaný v r. 2013, nabízí služby na velmi dobré 
úrovni a má skvělou polohu. Je výbornou volbou i pro náročnější klienty.  

Možnosti obsazení: 
pokoje standard: XX / XXx / XXX
superior: XX / XXx 
pokoj s výhledem na moře: XX / XXx

RK Hotel 

1. dítě do 3 let
 od 99 Kč

PRAHA

259 | Prodejní místa na str. 527, 530–531

ŘECKO › SANTORINI

bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma



SANTORINI / PERIVOLOS

Stravování: snídaně, polopenze za 
příplatek

Snídaně: bufetové

Večeře: bufetové

Poloha: hotel Santo Miramare Resort 
se nachází na jihovýchodní straně San-
torini, v letovisku Perivolos. V bezpro-
střední blízkosti jsou nádherné, 3 km 
dlouhé pláže a promenáda. Hotel má 
k dispozici svou soukromou pláž s po-
zvolným vstupem do moře a s černým 
sopečným pískem (slunečníky a le-
hátka zdarma). Pláž je od hotelu od-
dělena promenádou. Okolí hotelu je 
živé, na promenádě jsou taverny, rybí 
restaurace, plážové bary a noční kluby 
s hudbou.

Vybavení: vstupní hala s recepcí fun-
gující 24 hodin denně, internetový 
koutek/WiFi, TV místnost, konferenční 
sál a meetingový salonek, restaurace s 
otevřenou terasou, hlavní bar, bar/sna-
ck bar u bazénu, 2 venkovní bazény 
a dětský bazén s lehátky a slunečníky 
zdarma, venkovní jacuzzi, hřiště pro 
děti, fitness centrum. Vodní sporty na 
pláži. Plážové osušky jsou k zapůjčení 
na recepci (zdarma, může být požado-
vána vratná kauce). Hotel byl komplet-
ně zrekonstruován v roce 2017. 

Internet: WiFi je zdarma v recepční 
hale, u bazénu a na pláži. 

Ubytování: všech 117 pokojů je 
moderně a příjemně zařízeno. Jsou 
klimatizované a vybavené koupelnou 
s WC, SAT/TV, hudebním kanálem, 
trezorem, vysoušečem vlasů, miniba-
rem, telefonem s přímou volbou, bal-
konem či terasou. Standardní pokoj je 
s maximálně jednou přistýlkou, dále 
jsou v hotelu junior suity, které mohou 
pohodlně ubytovat i rodinu se dvěma 
dětmi. Suity mají kromě ložnice ještě  
i obývací pokoj. Rodinné pokoje mají  
2 oddělené ložnice. Suity a rodinné 
pokoje jsou na vyžádání. Dětská po-
stýlka je zdarma, požadavek je nutné 
uvést do poznámky. 

Služby za poplatek: hlídání dětí, 
pokojový servis, vodní sporty na pláži, 
pronájem aut, fitness, sauna.

Pro děti: dětský bazén.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
3,00 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/GSM258

Luxusní hotel, postavený v tradičním kykladském stylu. Leží v klidné části letoviska, živé 
centrum s promenádou je přitom na dosah. Jen málo hotelů na Santorini splňuje takto 
vysoký standard služeb.

Možnosti obsazení: 
standardní pokoj: XX / XXX / XXx; 
junior suite: XX / XXx / XXX / XXxx
family room: XXxx  / XXXx / XXXX

Hotel Santo Miramare Resort 
PRAHA
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SANTORINI / KAMARI

Stravování: snídaně, polopenze za 
příplatek 

Snídaně: rozšířené kontinentální for-
mou bufetu

Večeře: servírované – výběr z menu  
v blízké taverně, za příplatek.

Poloha: standardní pokoje a studia 
s bazénem v rámci komplexu hotelo-
vých pokojů a studií (odděleno nefrek-
ventovanou asfaltovou cestou – slepá 
ulice) zařízených v tradičním kyklad-
ském stylu, jsou situována v klidné 
části letoviska Kamari, cca 100 m a 2 
min. chůze od pláže a zároveň pobřež-
ní promenády. 

Vybavení: recepce, místnost pro po-
dávání snídaní, TV místnost, bar, snack 
bar u bazénu, zahrada, 2 bazény (le-
hátka a slunečníky u bazénu zdarma), 
parkoviště.

Internet: WiFi je zdarma v části recep-
ce a v TV místnosti. 

Ubytování: standardní pokoje a pro-
storná studia pro 2-3 osoby jsou zaří-
zena koupelnou s WC, ledničkou, SAT/
TV, telefonem, rádiem, trezorem (za 
poplatek), vysoušečem vlasů a balko-
nem nebo terasou. Studia mají navíc 
standardně vybavený kuchyňský kout. 

Dětská postýlka je zdarma, požadavek 
je nutné uvést do poznámky. 

Služby za poplatek: trezor, interne-
tový koutek s počítači, lehátka a slu-
nečníky na pláži.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/GBS258

Rodinný, velmi oblíbený, barevnými bougainvilliemi zaplavený hotel a studia s dobrou 
polohou v blízkosti pláže i centra střediska, s milou atmosférou. 

Možnosti obsazení: standardní 
pokoj: XX / XXx / XXX
studia: XX / XXx / XXX 

Hotel a studia Blue Sea 

1. dítě do 3 let
 od 2 990 Kč

PRAHA

261 | Prodejní místa na str. 527, 530–531

ŘECKO › SANTORINI

oblíbený 
hotel

klimatizace 
zdarma

bezplatně 
WiFi



SANTORINI / PERISSA

Stravování: bez stravy

Poloha: malý a útulný komplex studií 
v klidném místě s přátelskou atmo-
sférou je vzdálen asi 300 m od plá-
že, v dosahu centra letoviska s řadou 
taveren, kaváren, barů, restaurací  
a obchůdků, autobusová zastávka ne-
daleko.    

Vybavení: recepce, menší bazén (slu-
nečníky a lehátka zdarma), terasa.

Internet: WiFi je zdarma u recepce. 

Ubytování: klimatizovaná studia pro 
2–3 osoby s kuchyňským koutem  

a ledničkou, koupelnou s WC, balko-
nem nebo terasou. Studia jsou vybave-
na TV, vysoušečem vlasů, trezorem (za 
poplatek), rychlovarnou konvicí, kávo-
varem. Dětská postýlka je zdarma, po-
žadavek je nutné uvést do poznámky. 

Služby za poplatek: trezor (10 EUR/
pobyt), lehátka a slunečníky na pláži 
(cca 6 EUR/den).

Poznámka: vybavení studií: talíře, 
hrnky, skleničky, prkénko na krájení, 
malý a velký hrnec, pánev, naběračka, 
příbory, struhadlo, mísa na salát, otví-
rák na konzervy a na víno, ostrý nůž na 
krájení. Vzít s sebou: utěrky, houbičky 
na nádobí, prostředek na mytí nádobí.  
Uvažujete-li o cestování se svým do-
mácím mazlíčkem, můžete být ubyto-
váni pouze v přízemním studiu. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.  

www.firo.cz/GMJ258

Příjemné ubytování na místě vhodném k procházkám, nedaleko pláže – ideální pro  klienty s přá-
ním užít si aktivně strávenou dovolenou za výbornou cenu. Všechna studia prošla v zimě 2013 
renovací, každého mile překvapí veselými a vkusnými tóny barev nábytku a doplňků. Každé ze 
studií má jinak volenou dekoraci. Výborná volba!

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX

Studia Mark & Joanna 

jen s FIRO-tour

1. dítě do 18 let
 od 3 990 Kč

PRAHA
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SANTORINI / PERISSA

Stravování: bez stravy

Poloha: menší komplex s celkem 21 
studii a několika apartmány, jen 80 m 
od pláže, na klidném místě, cca 300 m  
od centra letoviska. Nejbližší banko-
mat a větší supermarket je na hlavní 
ulici, od studií asi 700 m (5 až 7 min 
chůze). 

Vybavení: recepce, bazén, vířivka, 
bar u bazénu s lehátky a slunečníky 
zdarma, zahrada.

Internet: WiFi je zdarma v recepci. 

Ubytování: studia pro 2 až 3 osoby 
s kuchyňským koutem a ledničkou, 
koupelnou se sprchou a WC, SAT/TV, 
klimatizací, trezorem, rychlovarnou 
konvicí, telefonem, balkonem nebo 
terasou. Některá studia mohou sdílet 
společnou terasu. 2lůžková i 3lůžková 
studia se nacházejí v přízemí nebo v 
1. patře. Dětská postýlka je zdarma, 
požadavek je nutné uvést do poznám-
ky. Za výhodnou cenu nabízíme také 
ubytování v "pokoji PROMO", který se 
nachází v přízemí, má menší koupelnu 
se zkoseným stropem, před pokojem 
terasu s výhledem na bazén.  

Služby za poplatek: trezor (1 EUR/
den), lehátka a slunečníky na pláži.

Poznámka: vybavení studií: talíře, hrn-
ky, skleničky, příbory, vařečka, naběra-
čka, nože, velký hrnec, malý kastrůlek, 
pánev, prkénko na krájení, otvírák na 
konzervy a na víno, struhadlo. Co vzít 
s sebou: utěrky, houbičky na nádobí, 
prostředek na mytí nádobí.    

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.  

www.firo.cz/GLV258

Příjemný rodinný komplex studií na klidném místě, v dosahu centra i v blízkosti pláže. V okolí 
je velký výběr restaurací a taveren. Naši klienti tu oceňují především útulnost, čistotu, vstřícnost 
a přátelskou atmosféru.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX

Studia Villa Limnes 

1. dítě do 18 let
 od 3 990 Kč

PRAHA
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SANTORINI / FIROSTEFANI

Stravování: snídaně 

Snídaně: formou bufetu 

Poloha: pouhých 500 m od centra měs-
ta Fira s množstvím nákupních možností 
(restaurace, bary, kavárny, obchůdky) a 
památek, cca 4 km od pláže Monolithos. 

Vybavení: nonstop recepce, trezor, smě-
nárna, TV lounge, snídaňová místnost, 
bazén, bar u bazénu, zahrada, zdarma 
transfer z hotelu do spa centra v El Greco 
Palace. 

Internet: WiFi zdarma ve veřejných pro-
storách i na pokojích. 

Ubytování: zrenovované superior poko-
je a suity v kykladském stylu mají koupel-
nu se sprchou/vanou, WC a vysoušečem 
vlasů, klimatizaci, internetový přístup, 

SAT/TV, telefon, minibar, trezor a balkon/
terasu.  

Služby za poplatek: hlídání dětí, prá-
delna, Lotus Spa centrum v El Greco 
Palace: zbrusu nové centrum se speciální 
péčí o obličej a tělo, masážemi a plně vy-
bavenou posilovnou (nutná rezervace na 
recepci).

Pro děti: dětská postýlka (na vyžádání). 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 3,00 
EUR za pokoj/noc splatná v den příjezdu 
na recepci hotelu.

www.firo.cz/GCD258

Tento krásný hotel s panoramatickým výhledem na kalderu v sobě spojuje tradiční kykladskou 
architekturu a moderní prvky. Hotel prošel velmi zdařilou rekonstrukcí a doporučujeme ho pro 
náročnější klientelu. 

Možnosti obsazení: 
2 lůžkový superior pokoj: XX
3 lůžkový superior pokoj: XXX/ XXx
suita: XX / XXx / XXX 

Hotel Cliff Side Suites 
PRAHA
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SANTORINI / FIRA

Stravování: snídaně 

Poloha: hotel Santorini Reflexions 
Volcano se nachází v terasovité zástav-
bě na západní straně ostrova s pře-
krásným výhledem na kalderu a moře. 
Je to nejfotografovanější místo ostro-
va – vedle kostela St. Johna, známé-
ho z typických pohlednic ze Santorini. 
Vzdálenost na pláž cca 6 km, letiště  
7 km, do centra městečka s obchůdky, 
restauracemi a bary cca 250 m. 

Vybavení: snack bar, vnitřní bazén  
s jacuzzi, lobby, prádelna.

Internet: WiFi je zdarma ve společ-
ných prostorech. 

Ubytování: stylově dekorované kli-
matizované pokoje s možností 1 při-
stýlky, s koupelnou se soc. zařízením 
(s vysoušečem vlasů), telefonem, SAT/
TV, ledničkou, trezorem, s výhledem 
na vulkán. Pokoje s balkonem nebo 
terasou za příplatek. 

Služby za poplatek: prádelna.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/GSR258

Hotel s úchvatnými výhledy na Středozemní moře, na boční straně sopečného skaliska 
ve městě Fira. Hotel pouze pro osoby starší 16 let.

Možnosti obsazení: XX / XXX

Hotel Santorini Reflections Volcano 

pouze pro dospělé

PRAHA
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Řecko – Naxos
V srdci Egejského moře, největší a zároveň 
„nejplodnější“ ostrov Kykladských ostrovů, 
jednoznačně unikátní mezi řadou známých ostrovů.

Nikdy nebyl vyhlášenou „módní“ turistickou destinací – v tom tkví jeho kouzlo, neboť není 
cílem turistů, ale cestovatelů, kteří umějí docenit jeho šarm a neopakovatelnou atmosféru. 

Krajina Naxosu je různorodá, nabízející mnoho 
různých pohledů – málokde jinde na Kykladách lze 
najít vysoké hory, úrodná pole, prameny, řeky, jeskyně – 
a samozřejmě nádherné nekončící pláže se zlatým pískem 
a křišťálově průzračnou vodou, lemované písečnými dunami, 
na kterých v naprosté harmonii vyrůstají cedry.

INFORMACE časový posun: + 1 hodina • měna: euro 
• úřední jazyk: řečtina • doba letu na Paros: 3 hod. 

(následně transfer lodí na ostrov Naxos cca 30 min.) 
DELEGÁT (česky hovořící) pouze pro Naxos, schůzky minimálně 3× za pobyt

FIRO NÁZOR neopakovatelná atmosféra ostrova • dlouhé písčité pláže se žlutým pískem 
a průzračnou vodou • malebné horské vesničky • rušné centrum hlavního města Chora

• řada taveren, barů, diskoték • windsur� ng
• možnost kombinace s dalšími ostrovy (individuální program, cena na vyžádání)

� 
NAXOS

Plaka Beach
Agios Prokopios

Agia Anna

NAXOS

Řecko – NaxosŘecko – NaxosŘecko – NaxosŘecko – Naxos
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česky 
mluvící 
delegát

Naxos si i přes vybudování uchoval svoje tradi-
ce a kulturu. Naxos Town – Chora je hlavním 
městem a zároveň administrativním centrem 
ostrova s  pobřežní promenádou, přístavem, 
řadou typických místních taveren, restau-
rací, barů, klubů a obchůdků. Na výběžku 
u  hlavního města je symbolický vstup na 
ostrov – kamenná brána „Portara“ – doporu-
čujeme návštěvu navečer, při západu slun-
ce. Abyste ostrov poznali dokonale, musíte 
navštívit rozhodně i  vnitrozemí a  typické 
vesničky v horách. Procházka jejich prasta-
rými původními uličkami za melodie houslí či účast na 
některém z  místních festivalů vás nabije tou pravou 
a neopakovatelnou ostrovní energií. Naxos je vyhláše-
nou kiteboardingovou a windsur� ngovou oblastí, a to 
hned v několika oblastech – hned za hlavním městem, 
na Plaka Beach a Migri Vigla.

Pláže
Nejznámější a nejvyhledávanější pláže jsou v jiho-

západní části ostrova, nekončící kilometrové se svět-
lým pískem, některé nově vybudované, jiné v  původ-
ním stavu jako v 60. letech, kdy byly velmi oblíbenou 
destinací hippies.

Agios Georgios – St. George
Je nejrušnější pláží ostrova – slunečníky, lehátka, 

řada restaurací, kaváren, barů a taveren, nejblíže cent-
ru hlavního města, s širokou nabídkou vodních sportů. 
Vzhledem k  pozvolnému vstupu do vody ideál ní pro 
rodiny s dětmi.

Agios Prokopios – St. Prokopios
Ve vzdálenosti 6 km od hlavního města (dostupné 

 autobusem, v sezóně každých cca 20 až 30 min.), druhá 

 nejvyhledávanější lokalita na Naxosu, hned po  hlavním 
městě, a  třetí  nejlepší pláž v  celém Řecku díky své 
 neuvěřitelně průzračné vodě a  kvalitnímu zlatavému 
písku. Vesnička Agios Prokopios nabízí řadu možností – 
restaurace, menší bary, taverny, restaurace, supermar-
ket, turistickou kancelář – na velké části jsou k dispozici 
slunečníky, lehátka a vodní sporty. Jeden z nejvyhláše-
nějších nočních plážových barů je právě zde!

Agia Anna
Pláž, která leží těsně za Agios Prokopios – dá se 

říci, že je jejím prodloužením. Jméno dostala po malé 
bílé kapličce, která stojí na kopci nad pláží. Z  větší 
části je písčitá, ale jsou zde i místa se skalisky – pře-
devším část okolo malého kostelíka, část pro nudisty. 
Vesnička Agia Anna je menší než Agios Prokopios, ale 
i tak nabízí standardní zázemí pro turisty – výborné 
rybí taverny, open air diskobary, kavárny a obchůdky 
nevyjímaje.

Maragas a Plaka Beach
Asfaltová silnice končí u Agia Anna, největší část 

ubytovacích kapacit také, písčitá cesta však pokraču-
je dále do Maragas a Plaka Beach – míst jedinečných 
pro milovníky přírodních krás. Z větší části je povolen 
nudismus (není vyhrazeno), na některých místech 
jsou k  dispozici slunečníky a  lehátka, vodní sporty – 
windsur� ngové centrum (k   dispozici pouze v  části 
Maragas). U cesty je několik taveren a barů. Naprosto 
jedinečné místo, písečné pláže a azurově modrá voda – 
jedno z nejkrásnějších míst, kde si každý relaxuje dle 
svého absolutně bez ohledu na druhé a zároveň v neu-
věřitelné harmonii.

Na Naxosu je ještě řada dalších pláží, dostupných 
pronajatým automobilem, které jistě stojí za ná-
vštěvu – upozorňujeme, že k některým je obtížněj-

ší přístup z  útesu. Při pobytu na ostrově Naxos 
máte skvělou příležitost vydat se také na 
Delos, ostrůvek nedaleko Mykonu, který 
je významnou archeologickou lokalitou.

Přesun na ostrov Naxos
Využívá se přímých letů na Paros. Po 

příletu na ostrov Paros následuje trans-
fer do přístavu, odkud vyjíždí trajekty na 
okolní blízké i vzdálené ostrovy. Po připlutí 
do přístavu Chora nebo Agia Anna násle-
duje transfer do vámi vybraného letoviska 
(Ag.  Prokopios a  Ag. Georgios, Plaka, Ag. 
Anna). Je nutné počítat s  tím, že lodní řád 
nemusí navazovat na letový řád. Můžete tak 
čekat v přístavu na lodní spojení (při delším 
intervalu mezi přistáním letadla a  odplutím 
lodi budete mít před transferem do přístavu 
volný čas). V  případě, že letový řád na Paros 
a  aktuální lodní řád neumožní návazné spo-
jení na Naxos v  ten samý den, případně po-

kud by došlo ke zpoždění letu nebo by povětrnostní 
podmínky nedovolily využít lodní dopravu, bude 
zajištěn první nebo/a  poslední 
nocleh na ostrově Paros 
v  dostupném hotelu po-
dobné kategorie.
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ODLETY
–  z Prahy na Paros na 10/11 nocí 

(následně trajekt na ostrov Naxos)

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Paros–Praha  
vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 
a palivového příplatku • trajekt Paros–Naxos–Paros • transfer 
z letiště do přístavu, z přístavu do hotelu a zpět (na Parosu 
a Naxosu) • příslušný počet nocí ve vybraném ubytování 

• stravování dle výběru •  služby delegáta • zákonné pojištění 
dle zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely  

Aktuální nabídku hotelů, 
termíny a ceny na 
www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

rými původními uličkami za melodie houslí či účast na 
některém z  místních festivalů vás nabije tou pravou Agios Georgios – St. George

pronajatým automobilem, které jistě stojí za ná-
vštěvu – upozorňujeme, že k některým je obtížněj-

ší přístup z  útesu. Při pobytu na ostrově Naxos 

příletu na ostrov Paros následuje trans-
fer do přístavu, odkud vyjíždí trajekty na 
okolní blízké i vzdálené ostrovy. Po připlutí 
do přístavu Chora nebo Agia Anna násle-
duje transfer do vámi vybraného letoviska 
(Ag.  Prokopios a  Ag. Georgios, Plaka, Ag. 
Anna). Je nutné počítat s  tím, že lodní řád 
nemusí navazovat na letový řád. Můžete tak 
čekat v přístavu na lodní spojení (při delším 
intervalu mezi přistáním letadla a  odplutím 
lodi budete mít před transferem do přístavu 
volný čas). V  případě, že letový řád na Paros 
a  aktuální lodní řád neumožní návazné spo-
jení na Naxos v  ten samý den, případně po-



Řecko – Naxos
V srdci Egejského moře, největší a zároveň 
„nejplodnější“ ostrov Kykladských ostrovů, 
jednoznačně unikátní mezi řadou známých ostrovů.

Nikdy nebyl vyhlášenou „módní“ turistickou destinací – v tom tkví jeho kouzlo, neboť není 
cílem turistů, ale cestovatelů, kteří umějí docenit jeho šarm a neopakovatelnou atmosféru. 

Krajina Naxosu je různorodá, nabízející mnoho 
různých pohledů – málokde jinde na Kykladách lze 
najít vysoké hory, úrodná pole, prameny, řeky, jeskyně – 
a samozřejmě nádherné nekončící pláže se zlatým pískem 
a křišťálově průzračnou vodou, lemované písečnými dunami, 
na kterých v naprosté harmonii vyrůstají cedry.

INFORMACE časový posun: + 1 hodina • měna: euro 
• úřední jazyk: řečtina • doba letu na Paros: 3 hod. 

(následně transfer lodí na ostrov Naxos cca 30 min.) 
DELEGÁT (česky hovořící) pouze pro Naxos, schůzky minimálně 3× za pobyt

FIRO NÁZOR neopakovatelná atmosféra ostrova • dlouhé písčité pláže se žlutým pískem 
a průzračnou vodou • malebné horské vesničky • rušné centrum hlavního města Chora

• řada taveren, barů, diskoték • windsur� ng
• možnost kombinace s dalšími ostrovy (individuální program, cena na vyžádání)

� 
NAXOS

Plaka Beach
Agios Prokopios

Agia Anna

NAXOS
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Naxos si i přes vybudování uchoval svoje tradi-
ce a kulturu. Naxos Town – Chora je hlavním 
městem a zároveň administrativním centrem 
ostrova s  pobřežní promenádou, přístavem, 
řadou typických místních taveren, restau-
rací, barů, klubů a obchůdků. Na výběžku 
u  hlavního města je symbolický vstup na 
ostrov – kamenná brána „Portara“ – doporu-
čujeme návštěvu navečer, při západu slun-
ce. Abyste ostrov poznali dokonale, musíte 
navštívit rozhodně i  vnitrozemí a  typické 
vesničky v horách. Procházka jejich prasta-
rými původními uličkami za melodie houslí či účast na 
některém z  místních festivalů vás nabije tou pravou 
a neopakovatelnou ostrovní energií. Naxos je vyhláše-
nou kiteboardingovou a windsur� ngovou oblastí, a to 
hned v několika oblastech – hned za hlavním městem, 
na Plaka Beach a Migri Vigla.

Pláže
Nejznámější a nejvyhledávanější pláže jsou v jiho-

západní části ostrova, nekončící kilometrové se svět-
lým pískem, některé nově vybudované, jiné v  původ-
ním stavu jako v 60. letech, kdy byly velmi oblíbenou 
destinací hippies.

Agios Georgios – St. George
Je nejrušnější pláží ostrova – slunečníky, lehátka, 

řada restaurací, kaváren, barů a taveren, nejblíže cent-
ru hlavního města, s širokou nabídkou vodních sportů. 
Vzhledem k  pozvolnému vstupu do vody ideál ní pro 
rodiny s dětmi.

Agios Prokopios – St. Prokopios
Ve vzdálenosti 6 km od hlavního města (dostupné 

 autobusem, v sezóně každých cca 20 až 30 min.), druhá 

 nejvyhledávanější lokalita na Naxosu, hned po  hlavním 
městě, a  třetí  nejlepší pláž v  celém Řecku díky své 
 neuvěřitelně průzračné vodě a  kvalitnímu zlatavému 
písku. Vesnička Agios Prokopios nabízí řadu možností – 
restaurace, menší bary, taverny, restaurace, supermar-
ket, turistickou kancelář – na velké části jsou k dispozici 
slunečníky, lehátka a vodní sporty. Jeden z nejvyhláše-
nějších nočních plážových barů je právě zde!

Agia Anna
Pláž, která leží těsně za Agios Prokopios – dá se 

říci, že je jejím prodloužením. Jméno dostala po malé 
bílé kapličce, která stojí na kopci nad pláží. Z  větší 
části je písčitá, ale jsou zde i místa se skalisky – pře-
devším část okolo malého kostelíka, část pro nudisty. 
Vesnička Agia Anna je menší než Agios Prokopios, ale 
i tak nabízí standardní zázemí pro turisty – výborné 
rybí taverny, open air diskobary, kavárny a obchůdky 
nevyjímaje.

Maragas a Plaka Beach
Asfaltová silnice končí u Agia Anna, největší část 

ubytovacích kapacit také, písčitá cesta však pokraču-
je dále do Maragas a Plaka Beach – míst jedinečných 
pro milovníky přírodních krás. Z větší části je povolen 
nudismus (není vyhrazeno), na některých místech 
jsou k  dispozici slunečníky a  lehátka, vodní sporty – 
windsur� ngové centrum (k   dispozici pouze v  části 
Maragas). U cesty je několik taveren a barů. Naprosto 
jedinečné místo, písečné pláže a azurově modrá voda – 
jedno z nejkrásnějších míst, kde si každý relaxuje dle 
svého absolutně bez ohledu na druhé a zároveň v neu-
věřitelné harmonii.

Na Naxosu je ještě řada dalších pláží, dostupných 
pronajatým automobilem, které jistě stojí za ná-
vštěvu – upozorňujeme, že k některým je obtížněj-

ší přístup z  útesu. Při pobytu na ostrově Naxos 
máte skvělou příležitost vydat se také na 
Delos, ostrůvek nedaleko Mykonu, který 
je významnou archeologickou lokalitou.

Přesun na ostrov Naxos
Využívá se přímých letů na Paros. Po 

příletu na ostrov Paros následuje trans-
fer do přístavu, odkud vyjíždí trajekty na 
okolní blízké i vzdálené ostrovy. Po připlutí 
do přístavu Chora nebo Agia Anna násle-
duje transfer do vámi vybraného letoviska 
(Ag.  Prokopios a  Ag. Georgios, Plaka, Ag. 
Anna). Je nutné počítat s  tím, že lodní řád 
nemusí navazovat na letový řád. Můžete tak 
čekat v přístavu na lodní spojení (při delším 
intervalu mezi přistáním letadla a  odplutím 
lodi budete mít před transferem do přístavu 
volný čas). V  případě, že letový řád na Paros 
a  aktuální lodní řád neumožní návazné spo-
jení na Naxos v  ten samý den, případně po-

kud by došlo ke zpoždění letu nebo by povětrnostní 
podmínky nedovolily využít lodní dopravu, bude 
zajištěn první nebo/a  poslední 
nocleh na ostrově Paros 
v  dostupném hotelu po-
dobné kategorie.
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ODLETY
–  z Prahy na Paros na 10/11 nocí 

(následně trajekt na ostrov Naxos)

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Paros–Praha  
vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 
a palivového příplatku • trajekt Paros–Naxos–Paros • transfer 
z letiště do přístavu, z přístavu do hotelu a zpět (na Parosu 
a Naxosu) • příslušný počet nocí ve vybraném ubytování 

• stravování dle výběru •  služby delegáta • zákonné pojištění 
dle zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely  

Aktuální nabídku hotelů, 
termíny a ceny na 
www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

rými původními uličkami za melodie houslí či účast na 
některém z  místních festivalů vás nabije tou pravou Agios Georgios – St. George

pronajatým automobilem, které jistě stojí za ná-
vštěvu – upozorňujeme, že k některým je obtížněj-

ší přístup z  útesu. Při pobytu na ostrově Naxos 

příletu na ostrov Paros následuje trans-
fer do přístavu, odkud vyjíždí trajekty na 
okolní blízké i vzdálené ostrovy. Po připlutí 
do přístavu Chora nebo Agia Anna násle-
duje transfer do vámi vybraného letoviska 
(Ag.  Prokopios a  Ag. Georgios, Plaka, Ag. 
Anna). Je nutné počítat s  tím, že lodní řád 
nemusí navazovat na letový řád. Můžete tak 
čekat v přístavu na lodní spojení (při delším 
intervalu mezi přistáním letadla a  odplutím 
lodi budete mít před transferem do přístavu 
volný čas). V  případě, že letový řád na Paros 
a  aktuální lodní řád neumožní návazné spo-
jení na Naxos v  ten samý den, případně po-



NAXOS / AGIA ANNA

Stravování: bez stravy 

Poloha: pláž Agia Anna je dlouhá píseč-
ná pláž s křišťálově čistým mořem, která 
je rozdělena do dvou částí malým přísta-
vem. K dispozici na pláži jsou lehátka se 
slunečníky za poplatek. Některá místa 
jsou však zdarma pro návštěvníky urči-
tých stravovacích zařízení. Na pláži jsou 
i tak místa bez lehátek a nabídnou větší 
prostor. Hlavní město Naxos je vzdáleno 
přibližně 7 kilometrů, do kterého se mů-
žete dopravit pomocí pravidelně autobu-
sové dopravy. Přes letovisko vede hlavní 
silnice, která odděluje pláž od řady ob-

chůdků, restaurací, kaváren, barů a tave-
ren, a zároveň spojuje s ostatními letovis-
ky v okolí. Najdeme zde i vzácné cedrové 
stromy, které jsou chráněné a vytváří tak 
jedinečné prostředí tohoto letoviska.  

Vybavení:  Komplex je vybaven recep-
cí a parkovištěm. Úklid studií probíhá 
každý den a stejně tak výměna ručníků 
a osušek. Ložní prádlo je měněno 3x za 
týden. 

Ubytování: studia jsou vybavena men-
ší kuchyňkou s ledničkou a elektrickou 
dvouplotýnkou. Dále zde nejdete vlastní 
sociální zařízení (WC a koupelna se spr-
chou) s fénem, SAT/TV, klimatizaci a bez-
pečnostní trezor. Na pokoji je možné se 
připojit k internetu pomocí WiFi. Studia 
disponují balkonem či teráskou s výhle-
dem do zahrady nebo na město. Studia 
jsou pouze pro 2 osoby a jedná se vyni-
kající místo pro páry.

Poznámka: přílet a odlet je na ostrov/ 
z ostrova Paros, na ostrov Naxos se po-
kračuje trajektem. S ohledem na aktuální 
letový řád a jízdní řád trajektu je možná 
první nebo/a poslední noc na Parosu  
v hotelu stejné kategorie.

www.firo.cz/6XM2E3

Útulná, moderní studia se nacházejí v letovisku Agia Anna cca 100 metrů od pláže a ruchu 
letoviska. Nabízejí perfektní útočiště s klidným prostředím. Vřele doporučujeme pro páry.

Možnosti obsazení: XX

Irini Studios Naxos 

NAXOS / AGIA ANNA

Stravování: bez stravy 

Poloha: studia s rodinnou atmosfé-
rou se nacházejí na rozhraní nejkrás-
nějších pláží ostrova – Plaka a Mara-
gas, které navazují na letovisko Agia 
Anna. . Okolí studií je velmi klidné  
s lehkým exotickým nádechem. Asi  
40 m od studií najdete několik tave-
ren, supermarket a autobusovou za-
stávku. Na pláž je to pak cca 70 me-
trů. Asi nejkrásnější pláž ostrova Plaka 
se chlubí jemným pískem, průzračně 
čistou vodou, exotickým nádechem  
a modrou vlajkou EU, a také nabídkou 

vodních sportů a krásných výhledů na 
přilehlý ostrov Paros. Vstup do moře je 
pozvolný. Pláž je částečně organizova-
ná a částečně ponechána své přírodní 
kráse.  

Vybavení: Recepce, zahrada s ven-
kovním posezením a parkoviště. 

Ubytování: prostorná studia disponu-
jí 2 pevnými lůžky s možností přistýlek 
(menší postel vhodná spíše pro děti), 
kuchyňkou se základním vybavením, 
ledničkou, koupelnou s WC, fénem, 
WiFi a balkonem či terasou. 

Poznámka: přílet a odlet je na ost-
rov/ z ostrova Paros, na ostrov Naxos 
se pokračuje trajektem. S ohledem na 
aktuální letový řád a jízdní řád trajektu 
je možná první nebo/a poslední noc na 
Parosu v hotelu stejné kategorie.

www.firo.cz/6XN2E3

V těchto pěkných studií, která leží v jednom z nejkrásnějších prostředí ostrova budete 
přivítání milým personál. Doporučujeme jak pro páry, tak i pro rodiny s dětmi, kteří hledají 
ubytování v blízkosti krásné pláži.

Možnosti obsazení: XX / XXx

Studia Keti 

PRAHA

PRAHA

novinka v nabídce

novinka v nabídce
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NAXOS / ST. PROKOPIOS

Stravování: bez stravování s možností 
dokoupit snídaně ve vedlejším hotelu 
Perla. 

Poloha: Studia se nacházejí v letovis-
ku Agios Prokopios, které najdeme cca  
5,5 km od hlavního města a přibližně 
50 m od nádherné pláže. Budova se 
nachází mimo hlavní ulici s řadou kavá-
ren, taveren a obchůdků a nabízí tedy 
klidné prostředí jen kousek od ruchu 
letoviska. Nádherná a dlouhá písečná 
pláž Agios Prokopios je od hotelu cca 
50 m. Na pláži najdete lehátka a slu-
nečníky (za poplatek) a nabídku vod-
ních sportů. Blíže k centru letoviska 
najdete taverny, bary a kavárny.  

Vybavení: recepce (08.00-23.00 hod.) 
s WiFI, menší venkovní posezení s mož-

ností grilování (po domluvě s majitel-
kou). Ve vedlejším hotelu Perla zdarma 
k dispozici bazén s lehátky a slunečníky.  

Internet: WiFi zdarma na recepci 

Ubytování: čistá dvoulůžková studia  
s možností 2 přistýlek (rozkládací po-
hovka vhodná spíše pro děti) jsou vy-
baveny koupelnou s WC, kuchyňským 
koutem se základním vybavením, SAT/
TV, WiFi, fénem a balkonem či terasou. 

Poznámka: přílet a odlet je na ost-
rov/ z ostrova Paros, na ostrov Naxos 
se pokračuje trajektem. S ohledem na 
aktuální letový řád a jízdní řád trajektu 
je možná první nebo/a poslední noc na 
Parosu v hotelu stejné kategorie.

www.firo.cz/6XO2E3

Tyto příjemné studia nabízí ideální ubytování v klidném prostředí u krásné pláže 
a v těsné blízkosti centra letoviska. Výborná volba pro rodiny s dětmi.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXxx

Three Lakes  
PRAHA

novinka v nabídce
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Řecko – Korfu
Jeden z nejzelenějších, nejkrásnějších, 
nejznámějších a nejnavštěvovanějších řeckých 
ostrovů přitahuje každoročně tisíce návštěvníků.

Rozmanité přírodní krásy ostrova, zalesněná pohoří, strmé 
útesy v průzračně čisté vodě, množství cypřišů a olivovníků, 
překrásné a romantické zátoky a nepřeberná řada pláží – co do 
velikosti i charakteru. Málokde v dosahu několika minut jízdy autem 
je taková možnost výběru jako právě na Korfu.

FIRO NÁZOR krásné rozmanité pláže • nádherná příroda 
• historické centrum hlavního města Kerkyry – pod záštitou UNESCO

• pestrá nabídka výletů, pronájem automobilu • vodní sporty, golf 
• vynikající řecká kuchyně, výtečná vína

� 

INFORMACE rozloha: 592 km2 • časový posun: +1 hod. • měna: euro 
• úřední jazyk: řečtina • doba letu: cca 1 hod. 50 min.

Hlavní město Kerkyra se svým původním historickým 
centrem, malebnými uličkami a  četnými tavernami, 
bary, kavárnami a obchůdky láká především k podvečer-
ním procházkám, posezení či k nákupům. Řada  dalších 
přímořských letovisek nabízí možnosti jak denní, tak 
především večerní zábavy. Díky svému příjemně vlhké-
mu podnebí, v oblasti ojedinělému, je ostrov odedávna 

vyhledáván astmatiky a všemi, kdo trpí dýchacími pro-
blémy. I přes vysokou návštěvnost a oblibu si Korfu drží 
velmi příjemnou atmosféru díky skvělé místní kuchyni, 
výbornému vínu, milým místním obyvatelům a  také 
díky tomu, že se vyhnulo obřím hotelovým resortům 
a zastavěným letoviskům.

Rozmanité přírodní krásy ostrova, zalesněná pohoří, strmé 
útesy v průzračně čisté vodě, množství cypřišů a olivovníků, 
překrásné a romantické zátoky a nepřeberná řada pláží – co do 
velikosti i charakteru. Málokde v dosahu několika minut jízdy autem 
je taková možnost výběru jako právě na Korfu.

delegát 
FIRO-tour

KORFU

KERKYRA

Acharavi

Perama

Moraitika
Tsaki

Messonghi

Roda

Ermones

Gouvia

Sidari

Paleokastritsa

Aghios Georgios

Barbati
Arillas

Dassia
Kontokali

Benitses
Agios Ioannis 

Peristeron
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Kerkyra
Hlavní dominantou správního a obchodního centra os-
trova s mnoha pamětihodnostmi je benátská pevnost. 
Kerkyrský záliv je využíván jako přístav pro lodě plující 
z  Itálie do Středomoří. Procházka v  úzkých uličkách 
cca 35tisícového města, postaveného v  benátském sty-
lu, mezi typickými obytnými domy, nabízí romantické 
zážitky. Je i cílem výjezdů či výletů za nákupy.

Acharavi
Na severním pobřeží, zhruba 40 km od hlavního 

města Kerkyra. Menší letovisko obklopené olivovníky 

lemuje 6 km dlouhá písčito-oblázková pláž, která zasa-
huje až do sousedního letoviska Roda. Průzračně čisté 
moře s pláží s pozvolným vstupem do moře láká hlav-
ně rodiny s malými dětmi. V letovisku se také nachází 
vodní park Hydropolis, který svými vodními atrakcemi 
přitahuje návštěvníky ze širokého okolí. Nechybí ani 
dlouhá promenáda se spoustou obchůdků, restaurací a 
barů. Večerní zábavu zaručují zdejší diskotéky.  Doporu-
čujeme výlet do nedalekého městečka Sidari, jehož hlav-
ním lákadlem je slavný kanál lásky „Canal d´Amour“.

Sidari
Letovisko leží v zátoce na severu 

ostrova. Je  obklopeno zelenými kop-
ci a nádhernými pískovcovými útva-
ry, mezi nejznámější patří  Canal 
d´Amour (Kanál lásky), přírodní dílo, 
které tvoří dvě úzké a dlouhé zátoky, 
obklopující jeden velký pískovcový 
 poloostrov. Jak praví legenda, pro-
plave-li Kanálem lásky zamilovaná 
dvojice, zůstane spolu navždy. Sa-
motné  centrum  letoviska Sidari 

láká spoustou 
obchůdků a  tave-

ren. Naleznete zde tři 
písčité pláže, vstup do vody 
je pozvolný. Ze  střediska 
Sidari vyplouvají lodi na 
okolní ostrovy Paxos 
a  Erikoussa.

Barbati 
Letovisko, které se 

ukrývá v  zálivu asi 20 km 

ODLETY
– z Prahy na Korfu na 7 nocí 
– z Prahy na Korfu na 10/11 nocí 
– z Brna na Korfu na 7 nocí 

Ceny zájezdů zahrnují: • leteckou přepravu Praha/Brno–
Kerkyra–Praha/Brno vč. letištních a bezpečnostních poplatků, 
letištní asistence a palivového příplatku • transfer z letiště do 
hotelu a zpět • příslušný počet nocí ve vybraném ubytování 
• stravování dle výběru • služby delegáta FIRO-tour • zákonné 
pojištění dle zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely  

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

Kerkyra

S
ostrova. Je  obklopeno zelenými kop-
ci a nádhernými pískovcovými útva-
ry, mezi nejznámější patří  Canal 
d´Amour (Kanál lásky), přírodní dílo, 
které tvoří dvě úzké a dlouhé zátoky, 
obklopující jeden velký pískovcový 
 poloostrov. Jak praví legenda, pro-
plave-li Kanálem lásky zamilovaná 

láká spoustou 
obchůdků a  tave-

ren. Naleznete zde tři 

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

(ceny na vyžádání)
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Řecko – Korfu
Jeden z nejzelenějších, nejkrásnějších, 
nejznámějších a nejnavštěvovanějších řeckých 
ostrovů přitahuje každoročně tisíce návštěvníků.

Rozmanité přírodní krásy ostrova, zalesněná pohoří, strmé 
útesy v průzračně čisté vodě, množství cypřišů a olivovníků, 
překrásné a romantické zátoky a nepřeberná řada pláží – co do 
velikosti i charakteru. Málokde v dosahu několika minut jízdy autem 
je taková možnost výběru jako právě na Korfu.

FIRO NÁZOR krásné rozmanité pláže • nádherná příroda 
• historické centrum hlavního města Kerkyry – pod záštitou UNESCO

• pestrá nabídka výletů, pronájem automobilu • vodní sporty, golf 
• vynikající řecká kuchyně, výtečná vína

� 

INFORMACE rozloha: 592 km2 • časový posun: +1 hod. • měna: euro 
• úřední jazyk: řečtina • doba letu: cca 1 hod. 50 min.

Hlavní město Kerkyra se svým původním historickým 
centrem, malebnými uličkami a  četnými tavernami, 
bary, kavárnami a obchůdky láká především k podvečer-
ním procházkám, posezení či k nákupům. Řada  dalších 
přímořských letovisek nabízí možnosti jak denní, tak 
především večerní zábavy. Díky svému příjemně vlhké-
mu podnebí, v oblasti ojedinělému, je ostrov odedávna 

vyhledáván astmatiky a všemi, kdo trpí dýchacími pro-
blémy. I přes vysokou návštěvnost a oblibu si Korfu drží 
velmi příjemnou atmosféru díky skvělé místní kuchyni, 
výbornému vínu, milým místním obyvatelům a  také 
díky tomu, že se vyhnulo obřím hotelovým resortům 
a zastavěným letoviskům.

Rozmanité přírodní krásy ostrova, zalesněná pohoří, strmé 
útesy v průzračně čisté vodě, množství cypřišů a olivovníků, 
překrásné a romantické zátoky a nepřeberná řada pláží – co do 
velikosti i charakteru. Málokde v dosahu několika minut jízdy autem 
je taková možnost výběru jako právě na Korfu.
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Kerkyra
Hlavní dominantou správního a obchodního centra os-
trova s mnoha pamětihodnostmi je benátská pevnost. 
Kerkyrský záliv je využíván jako přístav pro lodě plující 
z  Itálie do Středomoří. Procházka v  úzkých uličkách 
cca 35tisícového města, postaveného v  benátském sty-
lu, mezi typickými obytnými domy, nabízí romantické 
zážitky. Je i cílem výjezdů či výletů za nákupy.

Acharavi
Na severním pobřeží, zhruba 40 km od hlavního 

města Kerkyra. Menší letovisko obklopené olivovníky 

lemuje 6 km dlouhá písčito-oblázková pláž, která zasa-
huje až do sousedního letoviska Roda. Průzračně čisté 
moře s pláží s pozvolným vstupem do moře láká hlav-
ně rodiny s malými dětmi. V letovisku se také nachází 
vodní park Hydropolis, který svými vodními atrakcemi 
přitahuje návštěvníky ze širokého okolí. Nechybí ani 
dlouhá promenáda se spoustou obchůdků, restaurací a 
barů. Večerní zábavu zaručují zdejší diskotéky.  Doporu-
čujeme výlet do nedalekého městečka Sidari, jehož hlav-
ním lákadlem je slavný kanál lásky „Canal d´Amour“.

Sidari
Letovisko leží v zátoce na severu 

ostrova. Je  obklopeno zelenými kop-
ci a nádhernými pískovcovými útva-
ry, mezi nejznámější patří  Canal 
d´Amour (Kanál lásky), přírodní dílo, 
které tvoří dvě úzké a dlouhé zátoky, 
obklopující jeden velký pískovcový 
 poloostrov. Jak praví legenda, pro-
plave-li Kanálem lásky zamilovaná 
dvojice, zůstane spolu navždy. Sa-
motné  centrum  letoviska Sidari 

láká spoustou 
obchůdků a  tave-

ren. Naleznete zde tři 
písčité pláže, vstup do vody 
je pozvolný. Ze  střediska 
Sidari vyplouvají lodi na 
okolní ostrovy Paxos 
a  Erikoussa.

Barbati 
Letovisko, které se 

ukrývá v  zálivu asi 20 km 

ODLETY
– z Prahy na Korfu na 7 nocí 
– z Prahy na Korfu na 10/11 nocí 
– z Brna na Korfu na 7 nocí 

Ceny zájezdů zahrnují: • leteckou přepravu Praha/Brno–
Kerkyra–Praha/Brno vč. letištních a bezpečnostních poplatků, 
letištní asistence a palivového příplatku • transfer z letiště do 
hotelu a zpět • příslušný počet nocí ve vybraném ubytování 
• stravování dle výběru • služby delegáta FIRO-tour • zákonné 
pojištění dle zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely  

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč
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Sleva za včasnou rezervaci až 23 %
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SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

(ceny na vyžádání)
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od hlavního města Kerkyra, v severovýchodní části Kor-
fu, kde se rozprostírá nejrozlehlejší pohoří ostrova se 
svou nejvyšší horou – Pantokrator (906 m). Na jejím 
úpatí naleznete klidné letovisko Barbati s malebnou 
přírodou, bujnou zelení a průzračným mořem. Horské 
panorama vytváří společně s  azurovým mořem po-
klidnou atmosféru pro strávení pohodové dovolené.  
Místní obchůdky a taverny se táhnou podél hlavní sil-
nice a hlavní pláže. Pro Barbati jsou typické oblázkové, 
kamenité, někdy i  malé písčité pláže uschované mezi 
skalami. Velká oblázková pláž Golden Beach nabízí širo-
ké možnosti vodních sportů. Za nočním životem se mů-
žete vydat do nedalekého městečka Ipsos, nazývaného 
„malým Las Vegas“. 

Dassia
Letovisko na východním pobřeží ostrova, necelých 

10 km severně od hlavního města Kerkyry. Je vyhledáva-
ným střediskem mladých a těch, kteří se chtějí během 

své dovolené hlavně bavit. Hlav-
ní centrum zábavy se odehrává 
podél hlavní silnice, obklopené 
spoustou kaváren, restaurací, 
barů a  obchodů se suvenýry. 
Dlouhá pláž je s hrubším pískem s oblázky a pozvolným 
vstupem do moře. Nabízí výhledy na břehy Albánie 
a část řecké pevniny.

Gouvia
Letovisko na východním pobřeží ostrova, necelých 

10 km od hlavního města Kerkyra, je živým letoviskem 
a přístavem, kam připlouvají denně lodě a jachty z celé-
ho světa. Pláže jsou zde písčité i  oblázkové. 

Perama
Malé letovisko u  východního pobřeží ostrova, 

cca  9  km jižně od hlavního města Kerkyra. Jedná se 
o uměle vytvořené turistické středisko, resp. obydle nou 

zatáčku s  několika hotely. Místní autobusová zastávka 
nabízí spojení do různých částí ostrova. Pláž je písčito-
-oblázková.

Benitses
Malé městečko, původní rybářská osada na východ-

ním pobřeží Korfu. Hlavní pláž se táhne podél letoviska, 
je oblázková s menšími kamínky. Smaragdové moře je 
vhodné pro potápění a  šnorchlování. Nedaleko se na-
chází palác Achillion, letohrádek rakouské císařovny 
Sissi.

Moraitika
Středisko Moraitika je propojeno se sousedním 

letoviskem Messonghi stejnojmennou říčkou a  leží 
na východním pobřeží ostrova, cca 20 km od hlavního 
města Kerkyra. Pláž je písčitá s příměsí oblázků, vstup do 
moře pozvolný. Živější Moraitika nabízí dostatek zábavy 
a tu pravou řeckou prázdninovou atmosféru.

Messonghi
Malebné letovisko, původní rybářská vesnička, 

leží zhruba 20 km jižně od hlavního města Kerkyra. Roz-
kládá se u ústí stejnojmenné řeky a je téměř propojeno 
s nedalekým letoviskem Moraitika. Množství obchůdků, 
supermarketů, restaurací, taveren a barů doplňuje širo-
ká nabídka vodních sportů nebo půjčovna kol, motorek 
a automobilů.  Kolem střediska se rozkládají rozsáhlé ze-
lené plochy, stejně tak u hotelu Messonghi Beach.  Pláž 
je písčito-oblázková, s pozvolným vstupem do moře.

Agios Ioannis Peristeron
Malé letovisko na východním pobřeží Korfu, 

cca  18  km jižně od hlavního města. Spíše menší pláž 
nabízí dostatečné vyžití vodních sportů.

Paxos a Antipaxos
Lodní výlet, při kterém uvidíte malý ostrov Paxos, 

který patří do souostroví „Eptanásie“, navštívíte jeho 
malebné hlavní město Gaios, které v roce 2004 do-
stalo titul Cultural Village. Plavba kolem modrých 
jeskyň, ta největší z nich má 2,5 km na délku a byla 
sídlem boha moře Poseidona a jeho lásky Am� trité. 
Po návštěvě jeskyní budete mít čas na koupání ve vo-
dách Antipaxosu (z  lodi), kde se na plážích nachází 
bílý písek a kde se budete cítit jako v Karibiku.

Albánie
Uvidíte perlu Albánské riviéry – městečko Sa-

randa, archeologické centrum Butrinti o  rozloze 
16 ha, které je pod ochranou UNESCO, a pochutnáte 
si v taverně na specialitách z albánské kuchyně.

Okruh ostrovem Korfu
Navštívíte ta nejkrásnější místa na ostrově 

 Korfu – palác císařovny Sissi – Achillion, historickou 
část hlavního města Kerkyry, Mavromatiz, kde se dělá 

 likér  Kumquat, 
Paleokastrici – místo vylodění 
 Odyssea s  překrásným klášterem plným květů 
a  nádhernými zátokami s  modrozelenou barvou 
vody, vyhlídku Bella Vista, jednu z  nejkrásnějších 
vyhlídek na Korfu, a olivovou vesnici Makrádes, kde 
můžete koupit výrobky z oliv i čerstvé koření.

Parga a Paxos
Uvidíte dvě okouzlující místa – vesničku na pev-

nině Pargu a  ostrůvek Paxos. Malebná Parga je te-
rasovitě vystavěná, převážně s červenými střechami 

a  bílými domy, mezi kterými se 
můžete procházet. Můžete navští-
vit vyhlídku z  benátské pevnosti. 
 Ostrůvek  Paxos je malebné místo 
s  hezkým  koupáním. Z  lodě uvidí-
te celou historickou část hlavního 
města ostrova Korfu a  jeho jihový-
chodní pobřeží.

Kalypso a Kerkyra
Hodinová projížďka lodí Kalypso 

Star s  proskleným dnem kolem ost-
růvku Vidos, při které uvidíte lachtaní 
show, následně volný čas v  historic-

ké části hlavního města na nakupovaní, posezení 
u  kávy v  populární části Liston nebo na procházku 
kolem Staré a  Nové pevnosti, náměstí Esplanada, 
paláce sv. Michala a Jiřího nebo kostela sv. Spiridona, 
patrona ostrova Korfu.

Večerní Kerkyra
Večerní prohlídka hlavního města, volný  program.

VÝLETY
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Star s  proskleným dnem kolem ost-
růvku Vidos, při které uvidíte lachtaní 
show, následně volný čas v  historic-

CENY VÝLETŮ dospělý

Okruh Ostrovem cca 40 EUR
Lodní výlet Paxos & Antipaxos –
jeskyně na jihu cca 40 EUR
Modrá Laguna cca 45 EUR
Lodní výlet Parga & Paxos cca 40 EUR
Kalypso & Kerkyra cca 36 EUR
Aqualand – vodní park cca 40 EUR
Plavba do Albánie cca 65 EUR

Pozn.: Nabídka a ceny fakultativních výletů jsou orientační, 
podrobné informace předá delegát v místě. Realizace výletů 
závisí na počtu zájemců a klimatických podmínkách.
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Pozn.: Nabídka a ceny fakultativních výletů jsou orientační, 
podrobné informace předá delegát v místě. Realizace výletů 
závisí na počtu zájemců a klimatických podmínkách.



KORFU / ACHARAVI

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, odpolední svačiny v hlavním baru 
a baru u bazénu, zmrzlina u bazénu, 
nápoje v barech (dle otvírací doby, cca 
do 23.00 hod. - místní a vybrané me-
zinárodní alkoholické nápoje, koktejly, 
teplé a studené nápoje), minibar (den-
ně doplňovaný, některé nápoje v ceně, 
některé za poplatek). 

Poloha: jedinečná poloha u písečné 
pláže Almyros, na severním pobřeží,  
42 km od letiště a 2 km od města 
Acharavi s obchody, bary, restauracemi 
a supermarkety. 

Vybavení: v hlavní budově v přízemí 
je recepce a vstupní hala, bar a hlav-
ní restaurace. V prvním patře lázně  
a fitness (300 m², parní lázeň, sauna),  
2 obchody, multifunkční místnost s au-
diovizuálním vybavením pro obchodní 
setkání nebo svatby až pro 100 osob. 
Na střeše je à la carte restaurace a bar. 
V areálu je k dispozici bazén 600 m², 
bar u bazénu, lehátka a slunečníky  
u bazénu zdarma, osušky, relaxační ba-

zén, 2 tenisové kurty, hřiště na fotbal  
a košíkovou/volejbal, stolní tenis. Po-
řádají se denní i večerní animační pro-
gramy. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: asi 180 pokojů ve 12 bu-
dovách se dělí na několik typů s mož-
ností až 2 přistýlek, mají koupelnu/
WC, fén, vybavení pro přípravu kávy/
čaje, trezor, TV, telefon, minibar, WiFi, 
klimatizaci, balkon s nábytkem. Pokoje 
standard mají výhled do zahrady, poko-
je superior a rodinné pokoje mají boční 
výhled na moře. 

Služby za poplatek: lázeňské služby, 
lehátka a slunečníky na pláži (2 lehátka 
a slunečník cca 12 EUR/den), 3 sklu-
zavky (10 EUR/os./den), prádelna, biliár, 
tenisové vybavení, osvětlení hřiští aj. 

Pro děti: 2 minikluby - dětské aktivity, 
dětský bazén, hřiště, dětská jídla. 

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa ve výši 4 EUR/pokoj/noc splatná na 
místě v hotelové recepci. 

www.firo.cz/CYH291

Krásný, moderní, vzdušný hotelový resort s vilkami v rozlehlé zahradě doporučujeme jak párům, 
tak rodinám s dětmi, které ocení hotelové zázemí, zahradu s dětským hřištěm a pláž s pozvolným 
vstupem do moře.

Možnosti obsazení: 
standard: XX / XXx
superior, rodinný pokoj: XX / XXx / XXX 
/ XXxx

Hotel Almyros Beach Resort & Spa 

novinka v nabídce

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
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KORFU / SIDARI

Stravování: bez stravy, servírované 
snídaně a večeře za příplatek (viz po-
známka) 

Poloha: u veřejné písčité pláže, 40 km 
od Kerkyry, 200 m zastávka autobusu, 
nejbližší obchod 50 m. 

Vybavení: recepce, restaurace a bar 
na pláži, bazén, lehátka a slunečníky 
u bazénu zdarma. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: 15 studií pro 1-3 osoby 
má kuchyňský kout se sporákem, kli-
matizaci za poplatek, lednici, varnou 
konev, WiFi, koupelnu/WC, fén, bal-
kón se židlemi, výhled na bazén. 

Služby za poplatek: klimatizace (cca 
5 EUR/den), lehátka a slunečníky na 
pláži (cca 10 EUR set 2 lehátka/1 slu-
nečník). 

Pro děti: hřiště, dětská postýlka zdar-
ma na vyžádání. 

Poznámka: snídaně je kontinentální 
(3 plátky toastu, sýr, šunka, máslo, 
marmeláda, káva/čaj), večeře zahrnu-
je předkrm a hlavní chod (výběr z 5-7 
jídel). Je možnost připlatit si snídani 

plus ve 3 typech: italskou (croissant, 
muffin apod., espresso, džus), ang-
lickou (vejce, párek, fazole, slanina 
apod.) nebo řeckou (sýrový pie, jogurt 
s medem apod., řeckou kávu). 

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa ve výši 1,50 EUR/pokoj/noc splat-
ná na místě v hotelové recepci.   

www.firo.cz/CMZ291

Studia v letovisku Sidari na severu ostrova, v blízkosti vyhledávaného Canal d´Amour, doporučujeme 
hlavně mladším klientům. Součástí komplexu je populární restaurace otevřená veřejnosti, okolí nabízí 
romantická zákoutí a malebné zátoky s malými písečnými plážemi. 

Možnosti obsazení: XX, XXx, XXX

Hotel Del Mare Beach  

novinka v nabídce

1. dítě do 6 let
 od 3 990 Kč

PRAHA
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KORFU /  GOUVIA

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, dopolední svačiny 10.30-12.30 
hod. (káva, čaj a sušenky), zmrzlina 
15.00-16.00 hod., odpolední svačiny 
16.00-18.00 hod. (pizza, sendviče, 
hranolky), nápoje v baru 10.00-23.00 
hod. (voda, pivo, víno, nealko, džusy, 
vybrané lihoviny, instantní káva, čaj), 
1x týdně řecký večer. 

Poloha: hotel leží asi 7 km od hlav-
ního města Kerkyra, nedaleko centra 
letoviska Gouvia, 200 m od oblázkové 
pláže, která je přístupná po cestě, kde 
se nachází několik taveren a obchůd-
ků. 

Vybavení: recepce, restaurace, ba-
zén, snack bar, lehátka a slunečníky  
u bazénu zdarma, plážové osušky 
zdarma za zálohu, příležitostné zá-
bavné večery (řecké večery a večery  
s živou hudbou). 

Internet: WiFi zdarma ve veřejných 
prostorách, WiFi za poplatek na po-
koji. 

Ubytování: 50 dvoulůžkových pokojů 
s možností 1 přistýlky má sprchu/WC, 
fén, kávovar, individuální klimatizaci, 
telefon, SAT/TV, miniledničku, trezor, 
balkon. 

Služby za poplatek: služby prádel-
ny, kyvadlová doprava lodí do města 
Kerkyra, masáže, pronájem kol, golf  
v blízkosti, elektrická eko auta. 

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa ve výši 1,50 EUR/pokoj/noc splat-
ná na místě v hotelové recepci.  

www.firo.cz/CCH291

Příjemný hotel v letovisku Gouvia, asi 7 km od centra Kerkyry. Cenově zajímavé ubytování včetně all inclusive. 
Vhodné především pro dospělé, kteří upřednostňují dostupnost rušného života hlavního města.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX

Hotel Artistico Boutique  

novinka v nabídce

jen s FIRO-tour

all inclusive 

1. dítě do 4 let
 od 2 990 Kč

PRAHA
BRNO
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KORFU / BARBATI

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu (snídaně 7:00-10:00 hod., oběd 
12:30-14:30 hod., večeře 19:00-21:30 
hod.), dopolední svačina a vybrané ná-
poje (sušenky, zákusky, káva, čaj) 10:30-
12:30 hod., zmrzlina 15:00-16:00 hod., 
odpolední svačina (pizza, sendviče, 
hranolky, párek v rohlíku) 16:00-18:00 
hod., konzumace vybraných místních 
alkoholických a nealkoholických nápojů 
(voda, pivo, víno, soft drinky, koncentro-
vané džusy, whisky, rum, gin, brandy, 
ouzo, koktejly, espresso, cappuccino, 
čaj, horká a studená čokoláda, instantní 
káva) v baru 10:00-23:00 hod.

Poloha: hotel leží při hlavní silnici Kassi-
opi v Barbati, v pěší dostupnosti jsou 
minimarkety, obchody, plážové bary, 
restaurace. Menší oblázková pláž přes 
silnici přímo pod hotelem, přístupná po 
schůdcích vedoucích ze spodní terasy 
hotelu. Velká oblázková pláž Barbati  
1 km od hotelu. 

Vybavení: recepce, restaurace,  
à la carte restaurace, bar, snack bar, 
knihovna, bazén, slunečníky a lehátka 
zdarma, stolní hry, pétanque, stolní te-
nis, TV místnost, obchod. 

Internet: WiFi zdarma ve vstupní hale. 

Ubytování: 2 lůžkové pokoje s mož-
ností 1 přistýlky mají výhled na moře, 
balkon, koupelnu/WC, fén, klimatizaci, 
SAT/TV, miniledničku, trezor, telefon.   

Služby za poplatek: osušky, golf (asi 
5 km od hotelu), vodní sporty na pláži, 
masáže, trezor na pokoji. 

Pro děti: dětský bazén a hřiště. 

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa ve výši 3 EUR/pokoj/noc splatná na 
místě v hotelové recepci.   

www.firo.cz/CVI291

Zcela nový hotel vystavený terasovitě pod pohořím s nejvyšší horou Pantokrator nabízí 
úchvatné výhledy na azurově čisté moře a okolní přírodu. 

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX

Hotel Corfu Ionian Village 

novinka v nabídce

jen s FIRO-tour

all inclusive 

1. dítě do 6 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
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KORFU / DASSIA

Stravování: polopenze, all inclusive za 
příplatek

All inclusive: plná penze formou bufe-
tu vč. rozlévaných nápojů místní výroby 
(alkoholické – pivo, víno, nealkoholické), 
lokální rozlévané nápoje během dne 
(alkoholické, nealkoholické, káva, čaj)  
a lehké občerstvení.

Poloha: 12 km od hlavního města, 
přímo na pláži, s rozlehlou zahradou, 
v blízkosti autobusová zastávka s pra-
videlným spojením do hlavního měs-
ta Kerkyry, obchody a restaurace cca  

100 m, centrum střediska Dasia asi  
300 m, 14 km od letiště. 

Vybavení: recepce, vstupní hala, re-
staurace, snack bar, bar u bazénu, ba-
zén s mořskou vodou, bazén se sladkou 
vodou (slunečníky a lehátka v rámci all 
inclusive zdarma, s polopenzí za popla-
tek), à la carte taverna u pláže, tělocvič-
na, denní a večerní aktivity.

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: jednoduše zařízené pokoje 
s možností až 2 přistýlek pro děti (mož-
no formou palandy), koupelnou a soc. 
zařízením (vysoušečem vlasů), klimati-
zací, SAT/TV, miniledničkou, balkonem/
terasou.

Služby za poplatek: internetový kout, 
čistírna, trezor, plážové osušky, pokojový 
servis, vodní sporty na pláži, lázeňské 
služby.

Pro děti: dětské hřiště, dětský bazén, 
dětská postýlka zdarma. 

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa ve výši 3 EUR/pokoj/noc splatná na 
místě v hotelové recepci.  

www.firo.cz/CEB291

Příjemný hotel rodinného typu v klidném místě s výtečnou kuchyní přímo u pláže nedaleko 
hlavního města ostrova.

Možnosti obsazení: XX/XXx/XXX/XXxx

Hotel Elea Beach 

KORFU / DASSIA

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, nápoje během jídel (místní víno, 
voda, džus), hlavní bar 10.00 - 23.00 
hod. (rozlévané nealko, minerálka, sy-
cené nápoje, zmrzlina, káva/čaj, místní 
víno, ouzo, pivo, domácí koktejly), sva-
činy 10.00-18.00 hod. 

Poloha: 300 m od pláže, 4 km od 
Gouvia, 12 km od města Corfu,  
14 km od letiště. Centrum města Cor-
fu je dosažitelné pravidelným autobu-
sovým spojem. 

Vybavení: recepce, vstupní hala, TV 
kout, výtah, restaurace, bar, bazén, 
slunná terasa, slunečníky a lehátka  
u bazénu zdarma. Domácí mazlíčci do 
5 kg zdarma. 

Internet: WiFi ve vstupní hale zdar-
ma. 

Ubytování: 2lůžkové pokoje s mož-
ností 1 přistýlky mají koupelnu/WC, 
fén, individuální klimatizaci, telefon, 
TV, balkon/terasu, malou ledničku (za 
poplatek). 

Služby za poplatek: tenis, vodní 
sporty na pláži, lednička na pokoji. 

Pro děti: hřiště, dětská část bazénu, 
dětská postýlka zdarma. 

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa ve výši 1,50 EUR/pokoj/noc splat-
ná na místě v hotelové recepci.   

www.firo.cz/CER291

Oblíbený hotel uprostřed velké zahrady vhodný pro klienty vyhledávající klidnou do-
volenou. Pláž v pěší dostupnosti, stejně jako lákadla letoviska Gouvia vybízející k ve-
černím procházkám.

Možnosti obsazení: X / XX / XXx / XXX.

Hotel Livadi Nafsika 

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO

novinka v nabídce

all inclusive 

PRAHA
BRNO

1. dítě do 5 let
 od 99 Kč
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KORFU / PERAMA

Stravování: all inclusive

All inclusive: bufetová plná penze vč. 
nápojů místní výroby (rozlévané nealko, 
pivo, víno), lehké občerstvení během dne 
vč. zmrzliny; místní alkoholické a nealko 
nápoje 10.00–23.00 hod., animační pro-
gramy a sportovní aktivity, večeře à la car-
te 1x za pobyt (rezervace nutná).

Poloha: 8 km od letiště, 10 km od cen-
tra Kerkyry, cca 100 m od písčité pláže 
(přístupné podchodem pod místní silni-
cí), komplex budov v rozsáhlé zahradě, 
terasovitě v kopci (nevhodné pro klienty  
s omezenou mobilitou), zastávka auto-
busu cca 100 m, obchod cca 100 m, Be-
nitses cca 3 km, palác Achillion cca 2,5 km. 

Vybavení: vstupní hala, recepce, TV 
lounge, restaurace hlavní, italská a řec-
ká (rezervace nutná), 4 bary, 2 bazé-
ny - slunečníky a lehátka u bazénu i na 
pláži (zdarma), osušky za vratný depozit, 
obchod, parkoviště, úschovna zavazadel, 
sauna, wellness centrum, stolní tenis, te-
nisový kurt, tělocvična.

Internet: WiFi v celém areálu zdarma. 

Ubytování: standardní pokoje a bunga-
lovy s možností 1 přistýlky (zpravidla sofa) 
mají koupelnu/WC, fén, SAT/TV, klimati-
zaci, trezor zdarma, varnou konev, mini-
ledničku, telefon, balkon/terasu, výhled 
na zahradu, bazén či moře; prostornější 
rodinné bungalovy s výhledem do za-
hrady mají možnost 2 přistýlek (zpravidla 
sofa), některé s dělicími dveřmi; rodinné 
suity mají 2 oddělené místnosti a mož-
nost až 3 přistýlek. 

Služby za poplatek: biliár, prádelna, 
videohry, masáže a lázeňské procedury, 
obědový balíček, balená voda, lahvové 
pivo a víno, zahraniční alkohol. 

Pro děti: dětský bazén, hřiště, židličky, 
miniklub, postýlka (na vyžádání - zdar-
ma).

Poznámka: hotel není vhodný pro klien-
ty s omezenou pohyblivostí. 

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa ve výši 3 EUR/pokoj/noc splatná na 
místě v hotelové recepci.  

www.firo.cz/CQU291

Komplex situovaný terasovitě v kopci s nádhernými výhledy na moře, malou písčitou 
pláží a službami all inclusive je vhodný i pro rodiny s dětmi.

Možnosti obsazení:  
standardní pokoje/bungalovy: 
XX / XXx / XXX
rodinné bungalovy: XXX / XXx / XXxx / 
XXXx / XXXX 

Hotel Aeolos Beach Resort 

KORFU / BENITSES

Stravování: snídaně, za příplatek polo-
penze formou bufetu 

Poloha: v městečku Benitses, v okolí 
restaurace, bary, diskotéky, taverny a ob-
chody, město Korfu 11 km, spojení zajiš-
ťují pravidelné linky. Písečná pláž asi 200 m  
od hotelu, přes pobřežní komunikaci.

Vybavení: recepce, vstupní hala, restau-
race, bar, bazén, obchod se suvenýry. Pří-
ležitostně se pořádají zábavní večery. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: 2lůžkové pokoje s možnos-
tí 1-2 přistýlek mají koupelnu/WC, TV, 
klimatizaci, WiFi, ledničku. Většina má 
balkon s výhledem na hory, bazén nebo 
moře. Pokoje typu economy nemají bal-
kon ani výhled. Možnost rodinných po-
kojů s oddělenými místnostmi. 

Služby za poplatek: slunečníky a lehát-
ka na pláži, bar na pláži, vodní sporty na 
pláži. 

Pro děti: dětský bazén. 

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa ve výši 1,50 EUR/pokoj/noc splatná 
na místě v hotelové recepci.   

www.firo.cz/CVO291

Hotel má výhodnou polohu v blízkosti pláže i restaurací, barů a taveren.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx / XXxx

Hotel Potamaki Beach 

all inclusive 

1. dítě do 7 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO

PRAHA
BRNO

novinka v nabídce

1. dítě do 6 let
 od 3 990 Kč
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KORFU / MORAITIKA

Stravování: polopenze bufetová 

Poloha: přímo u oblázkovo-písčité plá-
že, komplex 3 budov v pěkné zahradě, 
cca 5 minut procházkou do centra leto-
viska Moraitika, minimarket cca 150 m, 
zastávka místního autobusu cca 100 m, 
letiště asi 18 km.

Vybavení: recepce, klimatizace ve veřej-
ných prostorách, bar, bar na pláži, snack 
bar/taverna u pláže, restaurace, konfe-
renční místnost, TV kout, výtah, venkovní 
bazén, slunečníky a lehátka u bazénu i na 
pláži zdarma, jacuzzi, parkoviště, anima-
ce, stolní tenis, volejbal, fitness, šachy. 

Internet: WiFi zdarma na pokojích  
a v baru na pláži. 

Ubytování: 2lůžkové pokoje mají mož-
nost 1 nebo 2 přistýlek (formou palandy), 

koupelnu/WC, vysoušeč vlasů, SAT/TV, 
centrální klimatizaci, telefon, minilednič-
ku, trezor (za poplatek), balkon/terasu. 
Pokoje mají výhled do zahrady a na ba-
zén, pokoje superior mají výhled do za-
hrady a na moře. 

Služby za poplatek: prádelna, inter-
netový koutek, trezor v recepci, domácí 
mazlíčci, osušky (3 EUR, záloha 10 EUR), 
biliár a elektronické hry na mince, lázně. 

Pro děti: dětský bazén, dětské hřiště, 
herna, hlídání dětí za poplatek, dětská 
postýlka zdarma. 

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa ve výši 3 EUR/pokoj/noc splatná na 
místě v hotelové recepci.  

www.firo.cz/CDE291

Příjemný hotel v krásné zahradě, přímo u pláže s pozvolným vstupem do moře, poklidná 
atmosféra. Po plážové promenádě se dostanete do centra letoviska Moraitika.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX; superior s výhledem do zahrady: XX / XXx / XXX / XXxx

Hotel Delfinia 
PRAHA
BRNO

280  Rezervujte na 210 000 210
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bezplatně 
WiFi

lehátka na 
pláži 

oblíbený 
hotel



KORFU / MORAITIKA

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bufe-
tu (během jídla točené pivo, rozlévané 
víno, nealko a voda), nápoje během dne 
10.00-23.00 hod. (filtrovaná káva, čaj, 
zmrzlina, točené pivo, rozlévané víno, 
nealko, místní lihoviny, řecké aperitivy). 

Poloha: rozsáhlý hotelový komplex 
přímo u písčito-oblázkové pláže, mezi 
středisky Moraitika a Messonghi, která 
leží obě v pěší vzdálenosti. Hlavní město 
Kerkyra a letiště se nacházejí 23 km od 
hotelu. 

Vybavení: recepce, 2 restaurace, re-
staurace na pláži, noční klub, obchody, 
konferenční místnost, herna, lázeňské 
centrum, 3 venkovní bazény (2 pro do-
spělé a 1 mini aquapark), slunečníky  
i lehátka u bazénu (zdarma), 2 bary, bar 
na pláži, animační programy, 3 tenisové 
kurty, plážový volejbal, stolní tenis, hřiště, 
tělocvična, šipky. 

Internet: WiFi za poplatek. 

Ubytování: 2lůžkové superior pokoje  
s výhledem do zahrady s možností  
1 přistýlky pro dospělého nebo dítě jsou 
vybaveny klimatizací, SAT/TV, koupelnou, 
fénem. Za příplatek prostornější rodinné 
pokoje s možností 2 přistýlek pro děti 
(rozkládací pohovka nebo palanda) se 
shodným vybavením jsou umístěny v pří-
zemí s přímým vstupem do zahrady. 

Služby za poplatek: trezor v recepci, 
internetový koutek, skluzavky v hlavním 
bazénu (cca 6 EUR/osoba/pobyt - děti 
musí mít min. 1,10 m výšky), vodní spor-
ty na pláži, slunečníky a lehátka na pláži, 
lázeňské služby. 

Pro děti: 2 dětské bazény, dětské hřiště, 
děti 4-12 let zdarma vstup do mini aqua-
parku, miniklub.

Poznámka: část hotelu je rezervována 
pro klienty Marmara klubu (2 bazény pro 
dospělé, lehátka na pláži aj.). Oficiální ka-
tegorie hotelu je 3*, díky poskytovaným 
službám a vybavení se však hotel přibližu-
je ke 4* kategorii. FIRO-tour proto uvádí 
3*plus. 

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa ve výši 1,50 EUR/pokoj/noc splatná 
na místě v hotelové recepci.   

www.firo.cz/CMB291

Rozsáhlý hotelový komplex s velkou zahradou přímo u široké, písčito-oblázkové pláže 
s pozvolným vstupem do moře. Doporučujeme zejména rodinám s dětmi.

Možnosti obsazení: dvoulůžkový superior: XX / XXx / XXX, 
rodinný superior: XX / XXx / XXxx
(dětská postýlka se započítává do max. obsazenosti) 

Hotel Messonghi Beach 

novinka v nabídce

all inclusive 

1. dítě do 11 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO

281 | Prodejní místa na str. 527, 530–531
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KORFU / AGIOS IOANNIS PERISTE-
RON

Stravování: snídaně, polopenze za 
příplatek - formou bufetu 

Poloha: komplex leží na jihovýchod-
ním pobřeží ostrova, v těsné blízkosti 
sesterského hotelu MarBella Corfu, 
100 m od soukromé písčito-oblázko-
vé pláže, asi 300 m od střediska Agios 
Ioannis Peristeron, 7 km od Achilleio, 
17 km od města Kerkyra, zastávka 
busu před hotelem. 

Vybavení: recepce, bar ve vstupní 
hale, restaurace, restaurace à la car-
te, restaurace a bar u bazénu, hlavní 
bazén, lehátka a slunečníky u bazénu 

a na pláži zdarma, lázně a tělocvič-
na. Klienti mají volný přístup do lázní  
a k aktivitám hotelu MarBella Corfu. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: několik druhů junior suit, 
deluxe suit a vilek mají koupelnu/WC, 
TV, balkón/terasu, některé mají vířivku, 
některé mají vlastní bazén přístupný 
přímo z pokoje nebo větší terasu. 

Služby za poplatek: lázeňské proce-
dury. 

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa ve výši 4 EUR/pokoj/noc splatná 
na místě v hotelové recepci. 

www.firo.cz/CBO291

Luxusní komplex budov terasovitě vystavených ve svahu s výhledem na záliv je vhodnou 
volbou odpočinkové dovolené se službami na vysoké úrovni.

Možnosti obsazení: XX

MarBella Nido Suite Hotel & Villas  

novinka v nabídce

pouze pro dospělé

PRAHA

De Luxe dovolená 
pro náročné

282  Rezervujte na 210 000 210

ŘECKO › KORFU

lehátka na 
pláži 

bezplatně 
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KORFU / AGIOS IOANNIS PERISTERON

Stravování: polopenze, plná penze 
(bufetové/servírované) či ultra all inc-
lusive za příplatek 

Ultra all inclusive: plná penze, nápo-
je u jídel (víno, pivo, nealko, džusy, mi-
nerální voda), přístup ke všem barům 
10.00-23.00 hod. 

Poloha: hotel leží na jihovýchodním 
pobřeží u letoviska Agios Ioannis Pe-
risteron, je obklopený zahradou, sou-
kromá písčito-oblázková pláž je pří-
stupná přes hotelovou zahradu nebo 
podzemní pasáž. Hotel leží asi 16 km 
od letiště. Zastávka autobusu před ho-
telem. 

Vybavení: recepce, směnárna,  
6 barů, 6 restaurací, obchody, bazén 
se slanou vodou, bazén se sladkou 
vodou a vířivkou, slunečníky/lehátka  
a osušky u bazénu zdarma, bar a re-
staurace na pláži, lehátka a sluneč-
níky na pláži zdarma, denní a večer-
ní zábavní programy, fitness, lázně  
s hamam, sauna, aerobik, jóga, tenis, 
stolní tenis, šipky, šnorchlování. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: 2lůžkové pokoje, rodin-
né pokoje a suity několika typů mají 
výhled do zahrady nebo na moře, 
koupelnu/WC, balkon/terasu, WiFi 
zdarma, SAT/TV, telefon, klimatizaci, 
ledničku, fén, trezor, vybavení na pří-
pravu kávy/čaje. Přistýlky jsou řešeny 
formou pohovky/rozkládací pohovky. 

Služby za poplatek: vodní sporty, 
osvětlení tenisového kurtu, kajaky, lá-
zeňské procedury, další aktivity a služ-
by, minibar na pokoji. 

Pro děti: dětský klub (hradí se popla-
tek za rezervaci), dětský bazén s atrak-
cí, brouzdaliště. Dětská postýlka se 
započítává do max. obsazenosti. 

Poznámka: Domácí mazlíčci jsou 
zakázaní. Večeře v restauraci à la car-
te je možná 1x v rámci plné penze  
a 3x v rámci all inclusive (rezervace 
nutná předem). 

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa ve výši 4 EUR/pokoj/noc splatná 
na místě v hotelové recepci.    

www.firo.cz/CBI291

Nádherný hotel s kvalitním zázemím nabízí hezké výhledy na moře, příjemné ubytování, 
moderní prostory a pěknou pláž. Je vhodný pro rodiny i páry každého věku.

Možnosti obsazení: 
standard: XX
superior: XX / XXx / XXX
rodinný: XX/ XXxx (některé až XXXX)
suity: XX / XXX (některé až XXXXX)

Hotel MarBella Corfu 

novinka v nabídce

ultra all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO

De Luxe dovolená 
pro náročné
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Řecko – Pelop� és
Peloponés má dostatečně dlouhé pobřeží na to, abyste si 
tu našli svou ideální pláž. Pobřeží nejčastěji pokrývá jemný 
písek, místy jsou oblázky či kamínky. Moře je tu průzračné 
a tyrkysově modré. 

Peloponés je 
poloostrov, který 
se rozkládá na ploše 
21 550 km2 a tvoří nejjižnější 
část pevninského Řecka.Ve 
středověku se Peloponésu říkalo Morea, 
svým tvarem totiž připomíná morušový list. 
Rozlehlý poloostrov je velmi rozmanitý, objevují 
se zde přímořské roviny, náhorní plošiny i vysoké hory. 

� 

FIRO NÁZOR krásné pláže i starobylá města • kvalitní olivový olej a výborná řecká 
vína • největší koncentrace antických památek • vynikající klimatické podmínky 

• téměř 3 000 hodin ročního slunečního svitu

INFORMACE rozloha: 21 550 km² • počet obyvatel: 1,155 milionů (2011)
• hlavní města: Patra, Tripolis • úřední jazyk: řečtina
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PELOPONÉS

Niforeika
Araxos

Korint

Sparta

Tolo

Psili 
Ammos

Mystras
Kalamata

285

Navštivte třeba populární letoviska Tolo 
a Niforeika. V  letovisku Tolo najdete písči-
tou pláž oceněnou Modrou vlajkou, a také 
mnoho restaurací a barů. Na pláži Psili 
Ammos si bez problému půjčíte lehátka 
i  slunečníky a  užijete si tu různé druhy 
vodních sportů. Naopak Niforeika vás 
potěší krásnými scenériemi a  klidem. 
Z překrásných písčitých pláží se vydejte 
na průzkum známých antických pamá-
tek. Své kroky nasměrujte do Korin-
tu, kde vás ohromí  Apolónův  chrám 

s   mohutným 
sloupovím a  zbytky antic-
kého města. Pokračujte do Mykén se slavnou 
Lví bránou. Kousek za městem pak objevíte velmi za-
chovalý antický am� teátr. Na jihu Peloponésu nevy-
nechte proslulou Spartu, líheň slavných vojevůdců 
a oddaných vojáků. Pár kilometrů za Spartou si pro-
hlédněte město Mystras, známé naleziště byzantské 
architektury, které � guruje na seznamu UNESCO. 
Nepřehlédněte ani zbytky Héřina a  Diova chrámu 
v Olympii a původní olympijský stadion, na kterém 
se konaly první olympijské hry. Peloponés má toho 
tolik, že vás ani při opakovaných návštěvách nepře-
stane překvapovat.

Navštivte třeba populární letoviska Tolo 
a Niforeika. V  letovisku Tolo najdete písči-
tou pláž oceněnou Modrou vlajkou, a také 

s   mohutným 
sloupovím a  zbytky antic-
kého města. Pokračujte do Mykén se slavnou 

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
–  Jižní část Peloponésu: z Prahy do Kalamaty 

(následuje transfer do Tola) na 10/11 nocí
–  Severní část Peloponésu: z Prahy do Araxosu 

(následuje transfer do Niforeiky) na 7 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Kalamata/Araxos–
Praha  vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 
a palivového příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět • příslušný 
počet nocí ve vybraném ubytování • stravování dle výběru • služby 
delegáta • zákonné pojištění dle zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely 

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

(ceny na vyžádání)

Lví bránou. Kousek za městem pak objevíte velmi za-
chovalý antický am� teátr. Na jihu Peloponésu nevy-
nechte proslulou Spartu, líheň slavných vojevůdců 

Korint
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PELOPONÉS / NIFOREIKA

Stravování: all inclusive 

All inclusive: snídaně jsou podává-
ny formou bufetu v hlavní restauraci. 
Obědy v taverně jsou podávány for-
mou bufetu. K dispozici jsou nealko-
holické nápoje a místní alkoholické ná-
poje (pivo, víno). Od 10.30 do 11.30  
a od 16.00 do 18.00 menší občerstve-
ní v podobě ovoce a sladkostí. Večeře 
je podávána v hlavní restauraci formou 
bufetu. K dispozici nealkoholické ná-
poje a místní alkoholické nápoje (pivo, 
víno). Bar u bazénu - 10.00 - 23.00 - 
nealkoholické nápoje a místní alkoho-
lické nápoje (pivo, víno, ouzo) a teplé 
nápoje (káva, čaj).  

Poloha: hotel leží v klidném prostře-
dí v přímořské části tradiční vesničky 
Niforeika, která je vzdálena cca 2 km. 
Svou polohou a okolím plným přírody 
nabízí skvělé podmínky k odpočinku. 
Na písčito-oblázkovou pláž s pozvol-
ným vstupem do moře vedou schody 
ze zahrady hotelu. K dispozici jsou 
lehátka a slunečníky, plážový bar, ka-
binka na převlékání a sprcha. Lehátka 
a slunečníky jsou zdarma. Konzumace 
v baru na pláži není součástí all inclusi-
ve. (za úhradu) 

Vybavení: hotel se skládá ze 3 sa-
mostatných budov. Nachází se zde 
recepce s WiFi, společenská místnost  
s TV, restaurace, bar, bazén s barem, 
zahrada, taverna u bazénu, brouzda-
liště a dětské hřiště. Na recepci je tre-
zor. V hotelu se konají stylové večery 
s hudbou a tancem a nechybí zde ani 
pestré sportovní vyžití. Za poplatek 
jsou k dispozici: tenisové kurty, biliár, 
basketbalové hřiště, masáže, proná-
jem kol. 

Internet: Wi-Fi internet je zdarma, ale 
pokrytí je slabé a má časté výpadky. 

Ubytování: K dispozici jsou 2lůžko-
vé pokoje s možností 1 přistýlky pro 
dospělou osobu nebo 2 přistýlek pro 
2 děti do 12 let. Všechny pokoje mají 
koupelnu, WC, ledničku, SAT/TV, tele-
fon, klimatizaci, balkon nebo terasu. 
Dětská postýlka je na vyžádání (pouze 
do max. obsazenosti pokoje 3 osoba-
mi). Na recepci je možnost půjčení var-
né konvice a plážových osušek. 

Služby za poplatek: tenisové kurty, 
biliár, basketbalové hřiště, masáže, 
pronájem kol.

Pro děti: dětská postýlka na vyžádání 
zdarma 

www.firo.cz/6TR290

Hotel stojí na skále, od pláže je oddělen krásnou zahradou a poskytuje nádherný výhled 
na Patraský záliv. Dominantou komplexu je maják, který se využívá jako bar.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx

Hotel Pavlina 

novinka v nabídce

PRAHA

all inclusive 

286  Rezervujte na 210 000 210
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PELOPONÉS / NIFOREIKA

Stravování: light all inclusive 

All inclusive: snídaně: od 08.00 do 
10.00 - formou bufetu, Obědy od 13.30 
do 15.00 hod. - formou bufetu (k dispo-
zici: salát, variace hlavních jídel, ovoce, 
dezerty, voda). Víno, pivo pouze během 
oběda a v restauraci. Od 15.30 do 17.00 
hod. podávání kávy a čaje, džusů a drob-
ného občerstvení (sladkosti, toasty). Od 
10.00 do 22.00 hod. nealkoholické ná-
poje v baru u bazénu. Večeře od 19.00 
do 21.00 hod. - formou bufetu (k dis-
pozici salát, variace hlavních jídel, ovoce, 
dezerty, zmrzlina, voda).Pivo, víno pouze 
během večeře a v restauraci. 

Poloha: hotel je obklopen svěží zelenou 
krajinou a díky své poloze na skále nad 
pláží nabízí úchvatné výhledy na záliv 
Patras. Na pláž se dostanete i okolo ho-
telu po silnici. Pláž je vybavena lehátky 
a slunečníky, kabinkami na převlékání 
a sprchou. Lehátka a slunečníky jsou  
v případě konzumace v baru zdarma. 
Vesnička Niforeika, kde jsou 2 minimar-
kety, 2 taverny a kavárna, je vzdálena cca 
2 km. V nejbližším městečku Kato Achia 

(cca 3,5 km) naleznete kavárny, taverny, 
supermarkety, poštu, lékárny, bankomat 
a banky. Hotel se nachází na perfektním 
místě, které je ideálním výchozím bodem 
za poznáním poloostrova a jeho kultury 
spolu s historií. Navštívit tak můžete na-
příklad Atény (240 km), archeologická 
naleziště Olympie (93 km) a známé Depl-
hi (140 km), ale i přírodní zajímavosti jako 
les Strophilia a jezero Tsivlos. 

Vybavení: recepce, 2 restaurace, bar, TV 
místnost, venkovní bazén s barem, dět-
ský bazén, dětské hřiště, fitness centrum, 
minimarket. K dispozici je klimatizace, 
WiFi připojení a trezor. 

Internet: Wi-Fi internet je zdarma, ale 
pokrytí je slabé a má časté výpadky. 

Ubytování: hotel poskytuje ubytování 
ve dvoulůžkových pokojích s možnos-
tí přistýlky (dítě do 12 let nebo dospělá 
osoba), s koupelnou, WC, klimatizací, 
SAT/TV, telefonem, fénem, ledničkou, 
WiFi a terasou nebo balkonem s výhle-
dem na moře nebo do zahrady. 

Pro děti: dětská postýlka je na vyžádání 
zdarma. 

www.firo.cz/6TP290

Hotel se nachází v tradiční vesničce Niforeika nedaleko města Patras v oblasti Achaia 
na Peloponéském poloostrově. Z hotelové zahrady vede přímý přístup po schodech  
k písčito-oblázkové pláži s pozvolným vstupem do křišťálově čistého moře.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX

Hotel Niforeika Beach 

PELOPONÉS / TOLO

Stravování: polopenze, na místě je 
možné si dokoupit obědy za velmi přija-
telné ceny.  

Poloha: rodinný hotel s milou a přátel-
skou atmosférou. Hotel je v klidné části 
na okraji letoviska, cca 600 m od centra. 
Hlavní široká písečná pláž je vzdálena cca 
100 m od hotelu. Je s pozvolným vstu-
pem do vody, skutečně ideální pro rodiny 
s dětmi a seniory. V letovisku je dostatek 
nákupních i zábavních možností, nechybí 
stálý lékař, bankomaty, dětské hřiště. Za-
stávka autobusu městské linky je neda-
leko, lze pohodlně cestovat do Nafplia. 
Jízdenka stojí cca 1,80 EUR/cesta. Taxi 
do Nafplia vychází na cca 17 EUR/jedna 
cesta. Bazén, dětský bazén, slunečníky  
a lehátka u bazénu - zdarma. Hotel nabí-
zí svým hostům k zapůjčení zdarma 1 slu-
nečník na pláž (na pokoj na celou dobu 
pobytu). Během pobytu pořádá hotel pro 
své hosty obvykle soukromý řecký večírek 
s tancem a reprodukovanou hudbou. 
Slunečníky a lehátka na pláži (za popla-
tek). Vodní sporty na pláži (za poplatek).   

Vybavení: vstupní hala s recepcí, výtah, 
salonek s TV, internetový koutek s jedním 
počítačem (zdarma), hotelová restaura-
ce, zahradní restaurace, bar a snack bar 

u bazénu, malá zahrádka, parkoviště. 
Možnost zapůjčení žehličky na recepci 
(zdarma). WiFi zdarma - uvnitř hotelu a 
ve většině pokojích. 

Internet: WiFi zdarma 

Ubytování: v tomto hotelu jsou 1-2lůž-
kové pokoje s možností až 2 přistýlek 
(palanda, standardní lůžko nebo rozklá-
dací lůžka). Dále jeden rodinný pokoj až 
pro 5 osob, který tvoří 1 větší místnost, 
2x dvojlůžko a přistýlka nebo lůžko pro 
dítě - tento typ pokoje je za příplatek. 
Pokoje v 1. patře orientované směrem na 
bazén (čelní strana hotelu) jsou také za 
příplatek. Všechny pokoje jsou vybaveny 
koupelnou se sprchovým koutem, WC, 
klimatizací, fénem, telefonem, TV/SAT, 
wifi zdarma ve většině pokojích, chlad-
ničkou, trezorem a balkónem. Pokoje 
mají výhled na letovisko, do vnitrozemí, 
hory, okolní hotelovou zástavbu, kemp 
nebo směrem na bazén. Dětská postýlka 
na vyžádání zdarma. 

Pro děti: dětská postýlka na vyžádání 
zdarma 

www.firo.cz/6TS290

Malý hotel v klidné oblasti.

Možnosti obsazení: I / Ii / II / IIi 
/ IIii / IIiii / IIIii / III / IIIi / IIII 
/ IIIIi

Hotel Ritsa Family 

novinka v nabídce

PRAHA

all inclusive 

novinka v nabídce

PRAHA
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PELOPONÉS / TOLO

Stravování: polopenze, all inclusive 
za příplatek 

All inclusive light: kompletní popis 
najdete na www.firotour.cz.  

Poloha: oblíbený rodinný hotel se na-
chází v klidném prostředí, na okraji le-
toviska, blízko přístavu. Do centra je to 
jen cca 50 m, zde jsou na hlavní třídě 
bohaté možnosti nákupů i zábavy. Za-
stávka městského autobusu do Nafplia 
je nedaleko hotelu (jízdenka stojí cca 
1,80 EUR/cesta). Doporučujeme indivi-
duální návštěvu tohoto města a jeho 
tržiště. Taxi do Nafplia vychází na cca 
17 EUR/jedna cesta.. 

Vybavení: recepce, salónek, výtah, 
vnitřní bar s TV, vnitřní restaurace  
s venkovním posezením, kavárna na 
pláži. Wifi zdarma v celém hotelu a ve 
většině pokojů. Hotel nabízí 2lůžkové 
pokoje s možností 1 přistýlky, rodin-
né pokoje až pro 4 osoby tvoří 1 větší 
místnost s palandou pro děti. Větši-
na pokojů má výhled na moře (boční 
nebo přímý výhled), ostatní do vnit-

rozemí, okolí, vnitrobloku. 1lůžkové 
pokoje mají výhled pouze do vnitroze-
mí. Slunečníky a lehátka na pláži před 
hotelem zdarma (upozorňujeme, že 
jejich počet je omezený a nevystačuje 
pro celou kapacitu hotelu). Kulečník  
a šipky zdarma. Hotel pořádá obvykle 
v hlavní sezóně pro své hosty během 
pobytu řecký večírek (živá hudba  
a vystoupení tanečníků). Slunečníky  
a lehátka na pláži (za poplatek). Vodní 
sporty zdarma na pláži Psili Ammos.   

Internet: WiFi zdarma 

Ubytování: všechny pokoje s přistýl-
kou jsou vybaveny koupelnou s vanou 
a sprchou nebo sprchovým koutem, 
WC, klimatizací, fénem, telefonem, 
SAT/TV , chladničkou, trezorem, bal-
kónem nebo terasou. Dvoulůžkové 
pokoje s přistýlkou jsou s výhledem na 
moře (boční nebo přímý výhled). Jed-
nolůžkové pokoje nebo dvoulůžkové 
pokoje mají výhled do vnitrozemí. 

Pro děti: dětská postýlka na vyžádání 
zdarma.

www.firo.cz/6TT290

Hotel s rodinnou atmosférou přímo u moře. Užší písečná pláž s oblázky, které jsou i u pozvolného 
vstupu do moře, je hned před hotelem.

Možnosti obsazení: X / Ii / XX / IIi / 
IIii / IIIi

Hotel Aris 

PELOPONÉS / TOLO

Stravování: polopenze

Poloha: hotel rodinného typu je po-
staven přímo u moře. V okolí najdete 
celou řadu marketů, obchodů se suve-
nýry, restaurace, kavárny, bary aj. Za-
stávka městského autobusu do Nafplia 
je nedaleko hotelu (jízdenka stojí cca 
1,80 EUR/cesta). Doporučujeme indivi-
duální návštěvu tohoto města a jeho 
tržiště. Taxi do Nafplia vychází na cca 
17 EUR/jedna cesta. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 
salonek, výtah, bar, restaurace s vý-
hledem na moře, kavárna s TV. WiFi 

v prostoru celého hotelu zdarma. Ho-
teloví hosté mohou zdarma využívat 
bazén se slunečníky a lehátky v hote-
lu Flisvos Royal, cca 10 m. Slunečníky  
a lehátka na pláži (za poplatek). Na 
pláži jsou též bohaté možnosti růz-
ných vodních sportů (za poplatek).  

Internet: WiFi zdarma 

Ubytování: hotel nabízí 1-2lůžkové 
pokoje s možností 1 přistýlky. Poko-
je jsou vybaveny koupelnou s vanou  
a sprchou nebo sprchovým koutem, 
telefonem, WC, klimatizací, WiFi při-
pojením zdarma, fénem, telefonem, 
TV/SAT, chladničkou, trezorem, bal-
kónem s výhledem na hory, letovisko, 
okolní zástavbu nebo na moře. Jedno-
lůžkové pokoje jsou jen s výhledem na 
hory, vnitrozemí, letovisko. 

Pro děti: dětská postýlka na vyžádání 
zdarma.

www.firo.cz/6TU290

Příjemný hotel rodinného typu je postaven přímo u moře u hlavní komunikace, leží nedaleko centra 
s řadou nákupních a zábavních možností. Široká písečná pláž letoviska se nachází ve vzdálenosti 
cca 200 m, po silnici. Vstup do moře je pozvolný, ideální pro rodiny s dětmi a seniory

Možnosti obsazení: X / Ii / XI / XXi 
/ XXI

Hotel Flisvos 
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Řecko – Kythira
Ostrov Kythira mnozí považují za ráj na zemi, protože se mu masový 
turismus už po desetiletí vyhýbá. Lenošit budete na plážích pokrytých 
převážně zlatavým pískem, ale objevíte i místa, kde má písek barvu kaštanů.

Pláže nejsou přeplněné, takže snadno najdete zákoutí, která budete mít jen pro sebe. 
Díky hornatému povrchu ostrova si některé pláže zachovaly svůj divoký ráz a dostanete 
se na ně jen od moře. Mezi mohutnými skalami a pohořími se tu táhnou olivové 
a mandlové háje a ve vzduchu ucítíte vůni levandulí, tulipánů a orchidejí. Obdivovat budete 
i historické památky.

� 

V  hlavním městě Kythira třeba mohutnou benátskou 
pevnost. Do dávných časů vás vrátí prohlídky hradů Avle-
monas a Milopotamos nebo návštěvy kostelíků, klášterů 
a kaplí. Unikátní památkou je i obrovský klenbový most 
Katouni v Kato Livadi. Vydejte se na Kythiru a objevte krá-
su a klid tohoto nedotčeného kousku ráje i vy.
Ostrov Kythira mnozí považují za ráj na zemi, protože 
se mu masový turismus už po desetiletí vyhýbá. Na-
jdete ho na hranici Jónského a Egejského moře jižně 
od Peloponéského poloostrova.
Na ploše pouhých 280 km² tu žije něco málo přes 
3 000 stálých obyvatel, takže si tu vychutnáte  doslova 

božský klid. Nejrušnějšími a  nejnavštěvovanějšími 
letovisky jsou Kapsali, Agia Pelagia nebo Kythira-Cho-
ra a  mezi nejoblíbenější pláže patří Agios Nikolaos, 

Chalkos, Melidoni nebo 
Platia Ammos.

INFORMACE rozloha: 280 km² • počet obyvatel: 3 tisíce
• hlavní města: Kithyra (Chora) • úřední jazyk: řečtina

ODLETY 
–  z Prahy na Kythiru na 10/11 nocí 

s mezipřistáním v Kalamatě v obou směrech 

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Kalamata–
Kythira a zpět, vč. letištních a bezpečnostních poplatků, 
letištní asistence a palivového příplatku • transfer z letiště do 
hotelu a zpět • příslušný počet nocí  ve vybraném ubytování 
• stravování dle výběru • služby delegáta • zákonné pojištění 
dle zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely

Poznámka: váhový limit zavazadla je 15 kg na osobu. 

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

KYTHIRA

Kato Livadi

Chalkos

Agia Pelagia

Platia Ammos

Kythira

Kapsali

Melidoni

novinka v nabídce

novinka v nabídce

PRAHA

all inclusive 

PRAHA

288  Rezervujte na 210 000 210
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bezplatně 
WiFi
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Řecko – Kythira
Ostrov Kythira mnozí považují za ráj na zemi, protože se mu masový 
turismus už po desetiletí vyhýbá. Lenošit budete na plážích pokrytých 
převážně zlatavým pískem, ale objevíte i místa, kde má písek barvu kaštanů.

Pláže nejsou přeplněné, takže snadno najdete zákoutí, která budete mít jen pro sebe. 
Díky hornatému povrchu ostrova si některé pláže zachovaly svůj divoký ráz a dostanete 
se na ně jen od moře. Mezi mohutnými skalami a pohořími se tu táhnou olivové 
a mandlové háje a ve vzduchu ucítíte vůni levandulí, tulipánů a orchidejí. Obdivovat budete 
i historické památky.

� 

V  hlavním městě Kythira třeba mohutnou benátskou 
pevnost. Do dávných časů vás vrátí prohlídky hradů Avle-
monas a Milopotamos nebo návštěvy kostelíků, klášterů 
a kaplí. Unikátní památkou je i obrovský klenbový most 
Katouni v Kato Livadi. Vydejte se na Kythiru a objevte krá-
su a klid tohoto nedotčeného kousku ráje i vy.
Ostrov Kythira mnozí považují za ráj na zemi, protože 
se mu masový turismus už po desetiletí vyhýbá. Na-
jdete ho na hranici Jónského a Egejského moře jižně 
od Peloponéského poloostrova.
Na ploše pouhých 280 km² tu žije něco málo přes 
3 000 stálých obyvatel, takže si tu vychutnáte  doslova 

božský klid. Nejrušnějšími a  nejnavštěvovanějšími 
letovisky jsou Kapsali, Agia Pelagia nebo Kythira-Cho-
ra a  mezi nejoblíbenější pláže patří Agios Nikolaos, 

Chalkos, Melidoni nebo 
Platia Ammos.

INFORMACE rozloha: 280 km² • počet obyvatel: 3 tisíce
• hlavní města: Kithyra (Chora) • úřední jazyk: řečtina

ODLETY 
–  z Prahy na Kythiru na 10/11 nocí 

s mezipřistáním v Kalamatě v obou směrech 

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Kalamata–
Kythira a zpět, vč. letištních a bezpečnostních poplatků, 
letištní asistence a palivového příplatku • transfer z letiště do 
hotelu a zpět • příslušný počet nocí  ve vybraném ubytování 
• stravování dle výběru • služby delegáta • zákonné pojištění 
dle zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely

Poznámka: váhový limit zavazadla je 15 kg na osobu. 

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

KYTHIRA

Kato Livadi

Chalkos

Agia Pelagia

Platia Ammos

Kythira

Kapsali

Melidoni



KYTHIRA / KAPSALI

Stravování: bez stravy 

Poloha: hotel se nachází na strmějším 
kopci v krásném letovisku Kapsali, které 
najdete přibližně 2 kilometry od hlav-
ního města ostrova. Centrum letoviska, 
které je lemováno pobřežní prome-
nádou a pláž jsou od hotelu vzdáleny 
přibližně 50 metrů. V letovisku najdete 
hned několik restaurací, taveren, barů 
a 2 obchody s potravinami. Téměř půl 
kilometru dlouhá písečná pláž, místy  
s oblázky, je částečně organizovaná  
a již několik let oceňována modrou vlaj-
kou EU. Vstup do moře je pozvolný.  

Vybavení: apartmánový malý hotel 
se studii. 

Internet: WiFi za poplatek 

Ubytování: jednoduchá studia jsou 
vybaveny koupelnou s WC, menší ku-
chyňkou se základním vybavením, TV, 
miniledničkou, rychlovarnou konvicí, 
klimatizací a internetovým připojením. 
Studia mají také balkon či terasu s vý-
hledem do vnitrozemí nebo částečným 
výhledem na moře. 

Služby za poplatek: lehátka a slu-
nečníky 

Pro děti: dětská postýlka na vyžádání 
zdarma 

Poznámka: pobytová taxa 0,50 EUR 
za pokoj ( studio )/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/6AA2H2

Studia s tradiční architekturou blízko pláže a centra letoviska.

Hotel Mely 

KYTHIRA / AGIA PELAGIA

Stravování: rozšířená kontinentální 
snídaně je formou bufetu. Během dne 
si můžete na recepci objednat kávu 
nebo čerstvý džus. 

Poloha: hotel je postaven v ostrovním 
stylu a dokonale zapadá do místní ar-
chitektury. Na písečnou pláž s kamínky 
Agia Pelagia je to pár minut. Vstup do 
moře je pozvolný a vhodný pro děti. 
Je zde možnost pronájmu sluneční-
ků a lehátek, plážový volejbal. Blízko 
je také oblázková pláž Neos Kosmos. 
Nejkrásnější koupání je na pláži Lag-
gada, která je vzdálena cca 40 minut 
chůze. Pláž Agia Pelagia: cca 400 m, 
pláž Neos Kosmos: cca 450 m, cent-
rum Agia Pelagia: cca 450 m. Do cent-
ra a na pláž se dostanete po příjezdové 
cestě okolo místního kostela a pobřež-
ní komunikaci. 

Vybavení: v hotelu je malá recep-
ce, restaurace, konferenční místnost, 
venkovní bazén s lehátky a sluneční-
ky, posilovna, sauna, jacuzzi a místo  
k parkování. 

Internet: WiFi za poplatek 

Ubytování: 2lůžková studia s mož-
ností přistýlky se nachází ve vilce na-
proti hlavní budově, přes příjezdovou 
cestu. Mají boční nebo částečný vý-
hled na moře. Jsou příjemně zařízená 
sprchou, WC, kuchyňským koutem 
(včetně vařiče, základního nádobí  
a ledničky), klimatizací, TV, fénem, tre-
zorem, telefonem, WiFi a balkonem. 
Dětská postýlka je na vyžádání (zdar-
ma). 

Služby za poplatek: klimatizace cca  
7 EUR za den 

Pro děti: dětská postýlka na vyžádání 
zdarma 

www.firo.cz/6AB2H2

Nachází se ve vilové zástavbě ve svahu nad mořem. K hlavní budově s hotelovými pokoji 
byla přistavěna jednopatrová vilka, která se nachází naproti přes příjezdovou cestu. 

Hotel Venardos 

Možnosti obsazení: Ii / XI / XXi / XXI

Možnosti obsazení: Ii / XI / XXi / XXI

novinka v nabídce

PRAHA

novinka v nabídce

PRAHA
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KYTHIRA / AGIA PELAGIA

Stravování: rozšířená kontinentální 
snídaně je formou bufetu. 

Poloha: půvabné a moderní vilky se 
skládá z několika budov. Do centra 
a na pláž se dostanete po příjezdové 
cestě a místní komunikaci za pár mi-
nut. Nejbližší písečná pláž s kamínky je 
vzdálena cca 300 m. Vstup do moře 
je pozvolný a vhodný pro děti. Můžete 
si zde pronajmout slunečníky a lehát-
ka, zahrát plážový volejbal. Pokud se 
vydáte po místní komunikaci vedoucí 
podél moře směrem k hotelu Marou, 
dojdete na malou přírodní oblázkovou 
pláž. Opačným směrem, na jih, máte 
řadu dalších možností ke koupání. 
Nejkrásnější koupání je na pláži Lag-
gada, která je od vilky vzdálena cca  
60 minut chůze. od pláže: cca 300 m, 
od pláže Laggada: cca 3,5 km, od cen-
tra Agia Pelagia: cca 350 m, od letiště: 
cca 18 km.    

Vybavení: v hotelu je recepce, ven-
kovní bazén s lehátky a slunečníky, bar 
u bazénu, posilovna a sauna. U hotelu 
je místo k zaparkování. 

Internet: WiFi za poplatek 

Ubytování: nově zrekonstruovaná 
studia jsou vybavena 2 lůžky s mož-

ností vyžádání až 2 přistýlek pro děti 
(přistýlky z podpostele / rozkládací 
gauč). Studia jsou v patře s výhledem 
do vnitrozemí nebo s bočním výhle-
dem na moře. Studia jsou vybavena 
sprchou, WC, balkonem a kuchyň-
ským koutem (včetně vařiče, základ-
ního nádobí a ledničky), klimatizací, 
fénem, telefonem, sejfem, WiFi, TV. 
Dětská postýlka je na vyžádání (zdar-
ma). Všechna studia prošla kompletní 
rekonstrukcí.  

Služby za poplatek: lehátka a slu-
nečníky za poplatek 

Pro děti: dětská postýlka na vyžádání 
zdarma 

www.firo.cz/6AD2H2

Malý apartmánový hotel v klidném prostředí pro všechny klienty, kteří si chtějí především odpočinout. 
Vilky jsou postaveny v ostrovním stylu a jejich modrobílé barvy dokonale zapadají do místní architek-
tury. Vilky leží na konci letoviska, ve svahu nad mořem a v sousedství vilky Enastron. Hotel Romantica, 
kde se nachází recepce, stojí v mírném svahu cca 80 m pod vilou. 

Romantica Apartments  

KYTHIRA / AGIA PELAGIA

Stravování: bez stravy, možnost do-
koupení snídaní v hotelu Venardos 
(cca 140 m). V případě dokoupení sní-
daní možnost využívat bazén v hotelu 
Venardos zdarma. 

Poloha: Kythira je ideálním místem 
pro relaxaci a odpočinek. Nejbližší 
městská pláž a pláž Neos Kosmos jsou 
ve vzdálenosti cca 200 m od ubyto-
vání. Pláž je písečná s kamínky s po-
zvolným vstupem do moře. K dispozici 
jsou zde lehátka a slunečníky (za po-
platek) a je zde také možnost sportov-
ního vyžití. V docházkové vzdálenosti 
jsou také další pláže jako například 
Lorenzo, Laggada. Letiště je vzdáleno 
cca 18 km. 

Internet: WiFi ve veřejných prosto-
rech zdarma. 

Ubytování: k dispozici jsou 2lůžkové 
pokoje. Všechny pokoje jsou vybaveny 
koupelnou se sprchou, WC, lednič-
kou, elektrickým vařičem, rychlovar-
nou konvicí, nádobím a základním 
vybavením pro vaření (není k dispozici 
kuchyňský kout a dřez), SAT/TV, trezo-
rem, klimatizací (za poplatek), fénem, 

balkonem nebo terasou. Studia jsou 
orientovaná směrem k moři, všechna 
tedy disponují částečným výhledem na 
moře. 

Služby za poplatek: klimatizace cca 
5 EUR za den 

www.firo.cz/6AC2H2

Ubytování/pokoje v letovisku Agia Pelagia. Nejbližší taverny jsou cca 200 m přti cestě do centra.  
Ubytování je skvělým výchozím bodem pro návštěvu oblíbených pláží ostrova.

Hotel Kythera Golden Sun 

Možnosti obsazení: Ii / XI / XXi / XXii 
/ XXI / XXIi / XXII

Možnosti obsazení: Ii / XI

PRAHA 

PRAHA

novinka v nabídce
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Řecko – Zakynthos
Zakynthos je jedním z nejhezčích řeckých ostrovů. 
Nachází se asi 75 minut plavby od Peloponésu.

Svojí rozlohou 406 km2 je třetím největším ostrovem v Jónském moři. Patří mezi 
nejzelenější ostrovy v Řecku a zvlášť na jaře je kvetoucí zahradou, díky které je vzduch 

prosycen vůní bylin a eukalyptů. Proto je nazýván 
„Ostrovem vůní“ nebo také „Květinou východu“. 
Ostrov je členitý, z velké části hornatý a zalesněný, 
nabízí ale i rozsáhlé háje olivovníků, citrusů, vinic 
a úrodné nížiny.

� 

FIRO NÁZOR jedny z nejkrásnějších písčitých pláží v Řecku • ideální pro rodiny s dětmi
• kouzelné přírodní scenérie • hnízdiště mořských želv Caretta caretta

• velká nabídka restaurací, taveren a barů

INFORMACE rozloha: 406 km2 • počet obyvatel: 42 000 • časový posun: + 1 hod. 
• měna: euro • úřední jazyk: řečtina • doba letu: cca 2 hod. 15 min. 

WiFi připojení na internet – vzhledem k možným technickým problémům s připojením 
ovlivněným špatnými či zastaralými linkami na ostrově fungování WiFi negarantujeme.

Vybavení kuchyní – studia na ostrově nejsou vybavena na velké vaření, velmi omezené nádobí, 
nejsou k dispozici čisticí prostředky ani hadry.

ZAKYNTHOS
ZAKYNTHOS TOWN

Alykes

VassilikosLaganas

Amoudi
Tsilivi

292

delegát 
FIRO-tour

Zakynthos má subtropické klima, v létě tep-
loty sahají nad 35 °C, moře je příjemně teplé, 
průzračné a  čisté. Kromě velkého množství 
krásných písčitých i  oblázkových pláží se 
podél pobřeží nachází  mnoho  působivých 
skalnatých útesů, jeskyní a  ostrůvků. Na os-
trově žije asi 42 000 stálých obyvatel, z  toho 
13 000 žije v hlavním městě Zakynthos. Atrak-
cí ostrova jsou mořské želvy Caretta caretta, 
které si pobřeží Zakynthosu vybraly jako místo, 
kde se již po staletí v  letních měsících rozmnožují 
a  kladou vejce do písku nekonečných pláží. Žel-
vy dosahují velikosti až 1 m a  váhy 80–150 kg. Od 
června do srpna vytvoří asi 1 300 hnízd podél šesti 
pláží v zálivu Laganas, kde se po 60 dnech vylíhnou 
malé želvičky. Pláže jsou v  zájmu záchrany tohoto 
ohroženého živočišného druhu chráněny speciální-
mi zákony a  některé z  nich byly vyhlášeny národní 
přírodní rezervací. Pomoc návštěvníků ostrova je pro 
přežití mořských želv životně důležitá. Je nezbytné, 
aby hosté respektovali určitá pravidla: veřejnosti 
není dovolen přístup na pláže (Gerakas, Kalamaki) 
mezi západem a  východem slunce, je omezeno za-
pichování slunečníků do písku, nesmí se ničit klece 

chránící monitorovaná hnízda, není dovolen přístup 
aut, koní a psů na pláže. Provoz letiště je omezen jen 
na denní dobu, v nočních hodinách se nelétá. Pod-
mínky na ostrově jsou jako stvořené pro ideální letní 
dovolenou, především díky místní „bezstarostné“ 
atmosféře, kvalitním ubytovacím službám i rozsáh-
lé nabídce místní gastronomie a zábavy. Krásné plá-
že umocňují skvělou nabídku. Pronájem aut je bez 
problémů. Děti, ale jistě i rodiče ocení vodní park se 
spoustou atrakcí.

Alykes
Oblíbené letovisko na severovýchodě ostrova 

s dlouhou písčito-oblázkovou pláží a možností provo-
zovat různé vodní sporty. Vesnička byla pojmenována 

podle solných 
jezer (solivarů), z kterých se kdysi získávala mořská sůl. 
Tyto solivary zůstaly zachovány do dnešní doby. Celým 
letoviskem se táhne dlouhá ulice, která je plná různých 
obchůdků, taveren a barů. Místní atrakcí je most 
přes řeku Skourtis – Pentaca-
moro, který se  nachází na 
konci letoviska směrem 
na vedlejší Alikanas. 
Hlavní město Zakyn-
thos je vzdáleno 18 
km, lze využít auto-
bus místní dopravy. 
Transfer z letiště: 
cca 50 min.
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trově žije asi 42 000 stálých obyvatel, z  toho 
13 000 žije v hlavním městě Zakynthos. Atrak-
cí ostrova jsou mořské želvy Caretta caretta, 

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy na Zakynthos na 7/14 nocí
– z Prahy na Zakynthos na 10/11 nocí
– z Brna a Ostravy na Zakynthos na 7 nocí
– z Brna na Zakynthos na 10/11 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha (resp. Brno, 
Ostrava)–Zakynthos–Praha (resp. Brno, Ostrava) vč. letištních 
a bezpečnostních poplatků, letištní asistence a případného 
palivového příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět 
• příslušný počet nocí ve vybraném ubytování • stravování dle 
výběru • služby delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle 
zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely  

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

(ceny na vyžádání)
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Amoudi
Malá vesnička na severovýchodě ostrova není žád-

ným živým turistickým letoviskem, naopak se jedná 
o místo s atmosférou klidu a pohody s několika taver-
nami, obchůdky a  s  místními obyvateli žijícími svým 
poklidným životem. Nedotčená příroda s  vinicemi 
a  olivovými háji, menší úzká písčitá pláž s  pozvolným 
přístupem do moře. Písčitý vstup do vody, na některých 
místech větší kameny. Do větších turistických letovisek 
Alikanas a Alykes lze dojít procházkou za cca 45 min. 
Transfer z letiště: cca 45 min.

Tsilivi
Patří mezi větší a  oblíbená letoviska na ostrově, 

rozkládá se v severovýchodní části ostrova a je vzdálené 
cca 6 km od hlavního města. Je to letovisko obklopené 
krásnou přírodou, nabízí různá romantická zákoutí, ale 
i  nepřeberné množství obchůdků, restaurací, taveren 
a barů. Další možnosti zábavy jsou v nedalekém hlav-
ním městě, se kterým funguje pravidelné spojení míst-
ním autobusem. Zdejší dlouhá pláž se zlatým pískem 
má pozvolný vstup do moře s čistou vodou a poskytu-
je výhled na sousední ostrov Kefalonii. Tato pláž byla 
 oceněna modrou vlajkou EU. Na pláži je možnost si 

pronajmout slunečníky 
a  lehátka a  také využít 
pestrou nabídku růz-
ných vodních sportů. 
Děti i  dospělé potěší 
vodní park s  širokou 
nabídkou atrakcí, zá-
bavy i občerstvení. 
Transfer z letiště: 
cca 40 min.

Laganas
Laganas je největším a  nejrušnějším turistickým 

rájem na ostrově s písčitou pláží, která patří k nejvy-
hledávanějším v Řecku. Pozvolný přístup do moře. Le-
tovisko nabízí velké množství taveren, restaurací, barů, 
obchůdků, diskoték a zábavy. Je vzdáleno asi 8 km od 
hlavního města. Procházkou lze dojít do vedlejšího le-
toviska Kalamaki. 
Transfer z letiště: cca 25 min.

Kalamaki
Poklidné letovisko, ležící na východním pobřeží os-

trova Zakynthos, je ideálním místem pro rodinné do-
volené. Skalnaté pahorky, bohatě porostlé zelení, tvoří 
nádherné panorama, obklopující celé město. Z  pláže 
u  Kalamaki je tak možné obdivovat 483 metrů vyso-
kou horu Mount Skopos, jeden z  nejvyšších vrcholků 
v této lokalitě. Pláž Kalamaki je pokryta jemným zlatým 
pískem, přímo vybízejícím ke stavění hradů a  dalším 
dětským hrám. Vstup do moře je na Kalamaki mírný 
a pozvolný, je tedy vhodný pro koupání i s těmi nejmen-
šími. Průzračně čistá voda však není lákadlem pouze pro 
místní obyvatele a návštěvníky; díky své kvalitě se stala 
také domovem pro vzácné mořské želvy Caretta care-
tta, které jsou s Kalamaki nerozlučně spojeny a staly se 

jednou z nejoblíbenějších turistických atrakcí. Ochraně 
přirozeného prostředí těchto zvířat je věnována velká 
pozornost, proto je město přes den i v noci velmi klidné.
Transfer z letiště: cca 25 min.

Vassilikos
V  nejhezčí části ostrova s  nedotčenou přírodou, 

poblíž překrásných dlouhých písčitých pláží s průzrač-
nou vodou a nedaleko vesničky Vassilikos, se nachází 
jen několik ubytovacích kapacit. Naleznete zde nej-
známější pláže ostrova – Porto Zoro, Agios Nikolaos 
či Banana  Beach. Na konci výběžku, na západním po-
břeží, doporučujeme navštívit snad nejkrásnější pláž 
Středomoří – Gerakas – s nádhernou přírodní scenérií, 
jemným pískem, pozvolným vstupem do průzračného 
moře. Na pláži hnízdí želvy Caretta caretta. V této ob-
lasti nejsou bankomaty, nejbližší je v letovisku Argassi 
či v hlavním městě. 
Transfer z letiště: cca 45 min.

L

Krásy ostrova Zakynthos
Tento výlet vám přiblíží způsob života obyvatel 

ostrova Zakynthos. Navštívíte lisovnu olivového oleje 
u  vesničky Lithakia, vesničku Exochora s  nejstarším 
olivovníkem na ostrově, místní obchodníky s  koberci 
a  zemědělskými produkty, pravoslavný klášter Anafo-
nitria na západním pobřeží, kde pobýval sv. Dionýsos – 
patron ostrova. Návštěva Agios Nikolaos na severu ost-
rova – zde je možnost fakultativní vyjížďky na loďkách 
do Modrých jeskyní, občerstvení. Poté návštěva vinných 
závodů spojená s ochutnávkou vína. Poslední zastávka 
na kopci Bochali s krásnou vyhlídkou na hlavní město.

Lodní výlet Kaiki
Tento oblíbený lodní výlet do zálivu Laganas by vám 

měl umožnit spatřit chráněné mořské želvy Caretta ca-
retta a užít si krásný den na palubě lodi. Vyplujete z pří-
stavu v Agios Sostis v 9.30 hod., návrat cca v 14.30 hod. 
Výlet kolem poloostrova Keri s  rozmanitým pobřežím, 

koupání v  nádherné prů-
zračné vodě, plavání v  Mod-
rých jeskyních. Budete mít 
možnost slunit se na pláži 
malého romantického os-
trůvku Marathonissi – pláž 
s oblázky, koupání z lodi. Během výletu se podává lehký 
oběd na palubě lodi, u baru je možnost zakoupit lehké 
občerstvení.

Lodní výlet na pláž Navajo
Jeden z nejpopulárnějších celodenních výletů, kte-

rý vám umožní podívat se na nejznámější pláž v Řec-
ku – pláž Navajo s vrakem pašerácké lodi Panagiotis. 
Během výletu je několik zastávek na koupání v  Jón-
ském moři a  zastávka na fotografování u  Modrých 
jeskyní na severu ostrova. V baru lze zakoupit nápoje, 
lehké občerstvení. Tento výlet vám nabízí jedineč-
nou šanci poznat nádherné pláže ostrova přístupné 
 pouze z moře.

Waterland – vodní park
Čeká vás den plný zábavy a her s dětmi či přáteli 

ve vodním parku ve Sarakinado (Agios Kirikos) s  nej-
různějšími druhy skluzavek, bazénů a  vodních her. 
V areálu najdete bary, rychlé občerstvení, cukrárnu či 
obchod se suvenýry.

Olympia
Odjezd trajektem z hlavního města Zakynthos na 

poloostrov Peloponés do přístavu Killini, pak autobu-
sem zemědělskou oblastí Peloponésu až do původního 
místa konání olympijských her. Prohlídka celého staro-
věkého komplexu s profesionálním průvodcem, návště-
va jednoho z nejlepších řeckých muzeí (vstup není zahr-
nut v ceně). Jedinečná příležitost vidět jednu z nejvíce 

 fascinujících 
klasických památek Řecka. 
 Výlet na vyžádání s anglickým průvodcem.

Jeep safari
Poznáte divokou přírodu ostrova, navštívíte malé 

vinařství, po nezpevněných cestách projedete tradiční 
vesničky Loucha (fotozastávka) a  Giri, vyjedete až na 
nejvyšší horu ostrova Vrachionas. Přestávka na oběd 
(není v ceně). Vyhlídka na pláž Navagio. Plavba do Mod-
rých jeskyní z mysu Skinari (cca 8 EUR) s krátkým kou-
páním či koupání na pláži Makris Gialos. Tento výlet je 
s anglicky mluvícím řidičem.

VÝLETY

295

s oblázky, koupání z lodi. Během výletu se podává lehký 
oběd na palubě lodi, u baru je možnost zakoupit lehké 

 fascinujících 
klasických památek Řecka. 

CENY VÝLETŮ dospělý

Autokarový okruh po ostrově cca 25 EUR
Lodní výlet Kaiki  cca 30 EUR
Lodní výlet na pláž Navajo cca 30 EUR
Waterland – vodní park cca 27 EUR
Olympia cca 53 EUR
Kefalonie cca 46 EUR

Pozn.: Pro dětskou cenu výletů platí věk dítěte do 12 let, resp. 
do 10 let u výletu do Olympie.
Výlety si můžete zakoupit přímo na pobytovém místě 
u našeho delegáta s platbou v místní měně. Aktuální nabídka 
bude uvedena také v informacích, které před odletem 
od naší CK obdržíte. Na místě vám v případě zájmu naši 
delegáti rádi zajistí také pronájem auta.
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Amoudi
Malá vesnička na severovýchodě ostrova není žád-

ným živým turistickým letoviskem, naopak se jedná 
o místo s atmosférou klidu a pohody s několika taver-
nami, obchůdky a  s  místními obyvateli žijícími svým 
poklidným životem. Nedotčená příroda s  vinicemi 
a  olivovými háji, menší úzká písčitá pláž s  pozvolným 
přístupem do moře. Písčitý vstup do vody, na některých 
místech větší kameny. Do větších turistických letovisek 
Alikanas a Alykes lze dojít procházkou za cca 45 min. 
Transfer z letiště: cca 45 min.

Tsilivi
Patří mezi větší a  oblíbená letoviska na ostrově, 

rozkládá se v severovýchodní části ostrova a je vzdálené 
cca 6 km od hlavního města. Je to letovisko obklopené 
krásnou přírodou, nabízí různá romantická zákoutí, ale 
i  nepřeberné množství obchůdků, restaurací, taveren 
a barů. Další možnosti zábavy jsou v nedalekém hlav-
ním městě, se kterým funguje pravidelné spojení míst-
ním autobusem. Zdejší dlouhá pláž se zlatým pískem 
má pozvolný vstup do moře s čistou vodou a poskytu-
je výhled na sousední ostrov Kefalonii. Tato pláž byla 
 oceněna modrou vlajkou EU. Na pláži je možnost si 

pronajmout slunečníky 
a  lehátka a  také využít 
pestrou nabídku růz-
ných vodních sportů. 
Děti i  dospělé potěší 
vodní park s  širokou 
nabídkou atrakcí, zá-
bavy i občerstvení. 
Transfer z letiště: 
cca 40 min.

Laganas
Laganas je největším a  nejrušnějším turistickým 

rájem na ostrově s písčitou pláží, která patří k nejvy-
hledávanějším v Řecku. Pozvolný přístup do moře. Le-
tovisko nabízí velké množství taveren, restaurací, barů, 
obchůdků, diskoték a zábavy. Je vzdáleno asi 8 km od 
hlavního města. Procházkou lze dojít do vedlejšího le-
toviska Kalamaki. 
Transfer z letiště: cca 25 min.

Kalamaki
Poklidné letovisko, ležící na východním pobřeží os-

trova Zakynthos, je ideálním místem pro rodinné do-
volené. Skalnaté pahorky, bohatě porostlé zelení, tvoří 
nádherné panorama, obklopující celé město. Z  pláže 
u  Kalamaki je tak možné obdivovat 483 metrů vyso-
kou horu Mount Skopos, jeden z  nejvyšších vrcholků 
v této lokalitě. Pláž Kalamaki je pokryta jemným zlatým 
pískem, přímo vybízejícím ke stavění hradů a  dalším 
dětským hrám. Vstup do moře je na Kalamaki mírný 
a pozvolný, je tedy vhodný pro koupání i s těmi nejmen-
šími. Průzračně čistá voda však není lákadlem pouze pro 
místní obyvatele a návštěvníky; díky své kvalitě se stala 
také domovem pro vzácné mořské želvy Caretta care-
tta, které jsou s Kalamaki nerozlučně spojeny a staly se 

jednou z nejoblíbenějších turistických atrakcí. Ochraně 
přirozeného prostředí těchto zvířat je věnována velká 
pozornost, proto je město přes den i v noci velmi klidné.
Transfer z letiště: cca 25 min.

Vassilikos
V  nejhezčí části ostrova s  nedotčenou přírodou, 

poblíž překrásných dlouhých písčitých pláží s průzrač-
nou vodou a nedaleko vesničky Vassilikos, se nachází 
jen několik ubytovacích kapacit. Naleznete zde nej-
známější pláže ostrova – Porto Zoro, Agios Nikolaos 
či Banana  Beach. Na konci výběžku, na západním po-
břeží, doporučujeme navštívit snad nejkrásnější pláž 
Středomoří – Gerakas – s nádhernou přírodní scenérií, 
jemným pískem, pozvolným vstupem do průzračného 
moře. Na pláži hnízdí želvy Caretta caretta. V této ob-
lasti nejsou bankomaty, nejbližší je v letovisku Argassi 
či v hlavním městě. 
Transfer z letiště: cca 45 min.

L

Krásy ostrova Zakynthos
Tento výlet vám přiblíží způsob života obyvatel 

ostrova Zakynthos. Navštívíte lisovnu olivového oleje 
u  vesničky Lithakia, vesničku Exochora s  nejstarším 
olivovníkem na ostrově, místní obchodníky s  koberci 
a  zemědělskými produkty, pravoslavný klášter Anafo-
nitria na západním pobřeží, kde pobýval sv. Dionýsos – 
patron ostrova. Návštěva Agios Nikolaos na severu ost-
rova – zde je možnost fakultativní vyjížďky na loďkách 
do Modrých jeskyní, občerstvení. Poté návštěva vinných 
závodů spojená s ochutnávkou vína. Poslední zastávka 
na kopci Bochali s krásnou vyhlídkou na hlavní město.

Lodní výlet Kaiki
Tento oblíbený lodní výlet do zálivu Laganas by vám 

měl umožnit spatřit chráněné mořské želvy Caretta ca-
retta a užít si krásný den na palubě lodi. Vyplujete z pří-
stavu v Agios Sostis v 9.30 hod., návrat cca v 14.30 hod. 
Výlet kolem poloostrova Keri s  rozmanitým pobřežím, 

koupání v  nádherné prů-
zračné vodě, plavání v  Mod-
rých jeskyních. Budete mít 
možnost slunit se na pláži 
malého romantického os-
trůvku Marathonissi – pláž 
s oblázky, koupání z lodi. Během výletu se podává lehký 
oběd na palubě lodi, u baru je možnost zakoupit lehké 
občerstvení.

Lodní výlet na pláž Navajo
Jeden z nejpopulárnějších celodenních výletů, kte-

rý vám umožní podívat se na nejznámější pláž v Řec-
ku – pláž Navajo s vrakem pašerácké lodi Panagiotis. 
Během výletu je několik zastávek na koupání v  Jón-
ském moři a  zastávka na fotografování u  Modrých 
jeskyní na severu ostrova. V baru lze zakoupit nápoje, 
lehké občerstvení. Tento výlet vám nabízí jedineč-
nou šanci poznat nádherné pláže ostrova přístupné 
 pouze z moře.

Waterland – vodní park
Čeká vás den plný zábavy a her s dětmi či přáteli 

ve vodním parku ve Sarakinado (Agios Kirikos) s  nej-
různějšími druhy skluzavek, bazénů a  vodních her. 
V areálu najdete bary, rychlé občerstvení, cukrárnu či 
obchod se suvenýry.

Olympia
Odjezd trajektem z hlavního města Zakynthos na 

poloostrov Peloponés do přístavu Killini, pak autobu-
sem zemědělskou oblastí Peloponésu až do původního 
místa konání olympijských her. Prohlídka celého staro-
věkého komplexu s profesionálním průvodcem, návště-
va jednoho z nejlepších řeckých muzeí (vstup není zahr-
nut v ceně). Jedinečná příležitost vidět jednu z nejvíce 

 fascinujících 
klasických památek Řecka. 
 Výlet na vyžádání s anglickým průvodcem.

Jeep safari
Poznáte divokou přírodu ostrova, navštívíte malé 

vinařství, po nezpevněných cestách projedete tradiční 
vesničky Loucha (fotozastávka) a  Giri, vyjedete až na 
nejvyšší horu ostrova Vrachionas. Přestávka na oběd 
(není v ceně). Vyhlídka na pláž Navagio. Plavba do Mod-
rých jeskyní z mysu Skinari (cca 8 EUR) s krátkým kou-
páním či koupání na pláži Makris Gialos. Tento výlet je 
s anglicky mluvícím řidičem.

VÝLETY
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s oblázky, koupání z lodi. Během výletu se podává lehký 
oběd na palubě lodi, u baru je možnost zakoupit lehké 

 fascinujících 
klasických památek Řecka. 

CENY VÝLETŮ dospělý

Autokarový okruh po ostrově cca 25 EUR
Lodní výlet Kaiki  cca 30 EUR
Lodní výlet na pláž Navajo cca 30 EUR
Waterland – vodní park cca 27 EUR
Olympia cca 53 EUR
Kefalonie cca 46 EUR

Pozn.: Pro dětskou cenu výletů platí věk dítěte do 12 let, resp. 
do 10 let u výletu do Olympie.
Výlety si můžete zakoupit přímo na pobytovém místě 
u našeho delegáta s platbou v místní měně. Aktuální nabídka 
bude uvedena také v informacích, které před odletem 
od naší CK obdržíte. Na místě vám v případě zájmu naši 
delegáti rádi zajistí také pronájem auta.



ZAKYNTHOS / TSILIVI

Stravování: polopenze (v aparthotelu 
Planos Beach)

Snídaně: kontinentální bufetové

Večeře: jednoduchý bufet

Poloha: budova se studii Marietta 
přímo navazuje na aparthotel Planos 
Beach, leží asi 150 m od menší písčité 
pláže (občas kameny, vyhlášená dlou-
há písčitá pláž letoviska v pěším do-
sahu) a asi 500 m od centra letoviska 
Tsilivi. 6 km od hlavního města, 8 km 
od letiště.

Vybavení: třípodlažní budova s 18 
studii nabízí bar s posezením a TV  
v přízemí budovy spolu s malou recepcí.  

Bazén je možné využívat zdarma  
u aparthotelu Planos Beach spolu s le-
hátky a slunečníky u bazénu. Na vyžá-
dání možnost pobytu se psem (dobře 
vychovaným).

Internet: WiFi připojení zdarma ve 
veřejných prostorech. Od sezony 2019 
by mělo fungovat připojení i na po-
kojích. Oblast Tsilivi má zatím velké 
problémy s připojením, ale telefonní 
společnost slibuje lepší linky. 

Ubytování: 2lůžková studia s mož-
ností 1-2 přistýlek (2 přistýlky pouze 
pro děti) mají koupelnu s vanou/WC, 
individuální klimatizaci, kuchyňský 
kout (základní nádobí, lednička, el. 
vařič), SAT/TV a balkon či terasu s vý-
hledem do kraje.

Služby za poplatek: dětská postýlka 
(cca 4 EUR/den), trezor ve studiu (cca 
10 EUR/pobyt), lehátka a slunečníky 
na pláži za poplatek na místě.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci. 

www.firo.cz/ZMR224

Oblíbená pěkná studia blízko pláže za příznivou cenu. Polopenze zajištěna ve vedlejším 
aparthotelu Planos Beach, kde lze využívat i bazén. Klimatizace v ceně.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX / XXxx

Studia Marietta 

 
Video na 

1. dítě do 12 let
 od 3 990 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

296  Rezervujte na 210 000 210

ŘECKO › ZAKYNTHOS

klimatizace 
zdarma

bezplatně 
WiFi



ZAKYNTHOS / AMOUDI

Stravování: bez stravy

Poloha: příjemně zařízená studia se 
nacházejí v malebné vesničce Amou-
di. Tato oblast je ideální pro ty, kteří 
hledají klidnou a odpočinkovou dovo-
lenou v přírodě. V docházkové vzdá-
lenosti od studií se nacházejí taverny  
a obchůdky. Menší pláž se nachází cca 
200 metrů od studií. 

Vybavení: Pelagos se skládá z jedné 
budovy, v které se nacházejí jednodu-
še zařízená studia, která mají vybavený 
kuchyňský kout, lednici, TV, WiFi při-
pojení, balkon s výhledem na moře či 

do krásné olivové zahrady.

Internet: WiFi na pokojích zdarma. 

Ubytování: jednoduše zařízená 2lůž-
ková studia s možností 1 přistýlky pro 
dospělého nebo dítě (přistýlka formou 
rozkládacího lůžka) mají koupelnu/
WC, lednici, kuchyňský kout se zá-
kladním nádobím, TV, WiFi připojení, 
balkon.

Služby za poplatek: Klimatizace  
5 EUR/den - platba v místě. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
0,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci. 

www.firo.cz/ZPE224

Jednoduše zařízený, příjemný hotel, vhodný pro strávení klidné dovolené. 

Možnosti obsazení: XX / XXx

Studia Pelagos 

jen s FIRO-tour

1. dítě do 12 let
 od 2 990 Kč

PRAHA
BRNO
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ZAKYNTHOS / KALAMAKI

Stravování: polopenze

Snídaně: kontinentální

Večeře: servírované, výběr z menu

Poloha: samostatně stojící rodinný 
hotel se nachází na jihovýchodním 
pobřeží ostrova, u písčité pláže s po-
zvolným vstupem do moře v letovisku 
Kalamaki, cca 200 m od centra leto-
viska, autobusová zastávka u hotelu, 
nejbližší restaurace cca 30 m, hlavní 
město Zakynthos cca 5 km, letiště cca 
4 km. Procházkou se můžete vydat  
i do vedlejšího největšího letoviska na 
ostrově - Laganas (cca 30 minut).

Vybavení: 3patrový hotel s 62 pokoji 
nabízí vstupní halu s recepcí, restaura-
ci, bar, výtah, sladkovodní bazén, le-
hátka a slunečníky u bazénu, bar u ba-
zénu, trezor na recepci (za poplatek). 
Hotel neposkytuje dřívější snídaně či 
snídaňové balíčky.

Internet: WiFi připojení ve veřejných 
prostorách hotelu (zdarma).

Ubytování: jednoduše zařízené 2lůž-
kové pokoje mají koupelnu se spr-
chou/WC, individuální klimatizaci (za 
poplatek), TV, fén, lednici, balkon či 
terasu. Pokoje nemají výhled na moře. 
Pokoj s výhledem na moře možný dle 

Jediný hotel v oblíbeném letovisku Kalamaki, ležícím přímo na písčité pláži, která je jednou z nejhezčích 
na ostrově. Doporučujeme všem, kteří chtějí prožít klidnou dovolenou u krásné pláže, nedaleko centra 
letoviska s tavernami, obchody a bary.

Hotel Crystal Beach 

 
Video na 
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Možnosti obsazení: XX

aktuální obsazenosti hotelu po příjez-
du do hotelu (za poplatek na recepci).

Služby za poplatek: trezor na re-
cepci (cca 10 EUR/týden), internetový 
koutek (cca 2 EUR/hod.), klimatizace 
na pokoji (cca 10 EUR/den), lehátka  
a slunečníky na pláži 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci. 

www.firo.cz/ZCB224
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ZAKYNTHOS / TSILIVI

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bufetu, 
vybrané dopolední a odpolední svačiny  
v baru (10.00–12.00 hod., 15.00–17.00 
hod.), kopečková zmrzlina v restauraci 
(13.00–14.30 hod., 19.00–21.00 hod.), 
nápoje v době 09.00–23.00 hod. (místní 
točené pivo, víno a alkoholické nápoje 
místní výroby, voda, čaj, káva, nealkoholic-
ké nápoje). Nápoje po 23.00 hod. a nápo-
je či občerstvení nezařazené do systému 
all inclusive za platbu na místě (zpravidla 
2 EUR/položka).

Poloha: větší hotelový komplex leží cca 
60 m od pláže v letovisku Tsilivi (nejedná 
se o vyhlášenou širokou písčitou pláž le-
toviska, pláž nedaleko hotelu je menší,  
s kamínky a částečně kamenitým vstupem 
do moře, není to hotelová pláž), cca 70 m 
od zastávky autobusu a taxi, cca 300 m od 
centra letoviska, cca 7 km severozápadně 
od hlavního města Zakynthos, cca 8 km 
od letiště. Cca 350 m od hotelu se nachá-
zí vodní park s atrakcemi a zábavou pro 
děti i dospělé, kam mají klienti 4x během 
dovolené vstup zdarma (bez občerstvení).

Vybavení: hotel tvořený šesti 3podlažní-
mi budovami se 180 pokoji nabízí vstupní 

halu s recepcí, výtah, restauraci, bar, TV 
místnost, stolní tenis, 2 sladkovodní bazé-
ny, slunečníky a lehátka u bazénu, každo-
denní animační programy.

Internet: WiFi připojení ve veřejných pro-
storách zdarma (občasné výpadky).

Ubytování: pokoje typu studio či 
apartmán mají koupelnu/WC (hotel ne-
dává do koupelen mýdla ani šampony), 
individuální klimatizaci, kuchyňský kout, 
SAT/TV, telefon, lednici, fén, balkon či te-
rasu. Ve studiích je k dispozici 1 přistýlka 
formou pohovky, apartmány mají 2 při-
stýlky formou pevných lůžek, která jsou 
oddělená zasouvací stěnou (u apartmánu 
se tedy jedná o jeden velký pokoj rozděle-
ný tenkou stěnou, jedna klimatizace pro 
celý pokoj).

Služby za poplatek: trezor na pokoji (cca 
10 EUR/týden), kulečník, slunečníky a le-
hátka na pláži. Vratná záloha na dálkový 
ovladač k TV (cca 10 EUR).

Pro děti: dětská postýlka zdarma (lze 
pouze ve studiích, omezený počet), dětský 
bazén, dětské hřiště.

Povinné příplatky: Pobytová taxa  
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den příjez-
du na recepci. 

www.firo.cz/ZAT224

Rušný hotelový komplex blízko pláže je dobře vybaven pro rodinnou dovolenou, nabízí možnost růz-
ných aktivit i zábavní programy a nachází se v jednom z nejhezčích letovisek na ostrově Zakynthos. 
Klimatizace v ceně. Vodní park nedaleko hotelu – klienti mají čtyři vstupy během dovolené zdarma 
(občerstvení není zahrnuto).

Možnosti obsazení: 
studio: XX / XXx / XXX, apartmán: max. XXXX

Hotel Admiral Tsilivi 

 
Video na 

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč
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ZAKYNTHOS / LAGANAS

Stravování: polopenze, za příplatek 
all inclusive 

Poloha: hotel se nachází na okraji ruš-
ného letoviska Laganas, cca 800 m od 
centra a přístavu. Písečná pláž vzdále-
na cca 350 m od hotelu. Do hlavního 
města cca 7 km, na letiště cca 5 km. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 
restaurace, bary, lobby, konferenční 
místnost, stolní tenis, WiFi ve veřej-
ných prostorách (zdarma), internetový 
koutek (zdarma), obchodní centrum, 
tělocvična, wellness centrum, kadeř-
ník, manikúra, pedikúra. Slunečníky  
a lehátka u bazénu zdarma, na pláži 
za poplatek. 

Internet: zdarma internetový koutek, 
WiFi ve veřejných prostorách. 

Ubytování: standardní a superior 
pokoje mají koupelnu s WC, fén, in-
dividuální klimatizaci, trezor (za popla-
tek), televizi, miniledničku, minibar (za 
poplatek), trezor (za poplatek), přístroj 
na přípravu kávy nebo čaje. 

Služby za poplatek: trezor, minibar, 
služby wellness centra, kadeřník, ma-
nikúra, pedikúra, slunečníky a lehátka 
na pláži. 

Pro děti: hlídání dětí - za poplatek, 
dětská postýlka zdarma. 

Povinné příplatky: V den příjezdu je 
nutno na recepci uhradit vratnou kau-
ci 50 EUR/pokoj, která bude použita 
na případné poničení pokoje a jeho 
vybavení. Pobytová taxa 4,00 EUR/ 
pokoj/ noc splatná v den příjezdu na 
recepci. 

www.firo.cz/ZZP224

Hotel s výborným servisem nedaleko malebné pláže s pozvolným vstupem do moře a nádhernými 
výhledy do okolí.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX / XXxx

Hotel Zante Park 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč
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ZAKYNTHOS / LAGANAS

Stravování: snídaně, polopenze za 
příplatek

Snídaně: kontinentální, formou bu-
fetu

Večeře: servírované (v taverně Gian-
nis)

Poloha: hotel se nachází v letovisku 
Laganas, u pláže a nedaleko od centra 
letoviska s tavernami, bary, restaurace-
mi, obchody a zábavou (300 m).

Vybavení: 3podlažní budova hote-
lu nabízí vstupní halu s recepcí, bar, 
společenskou místnost s TV, terasu 
se sladkovodním bazénem a s částí 
pro děti, slunečníky a lehátka u ba-

zénu. Večeře jsou podávány v taverně 
Giannis, před hotelem přímo na plá-
ži – výborná řecká kuchyně.

Ubytování: jednoduché 2lůžkové po-
koje s možností 1 přistýlky mají kou-
pelnu s vanou nebo sprchou/WC, tele-
fon, rádio, balkon či terasu se stolkem 
a židličkami.

Služby za poplatek: klimatizace 

Poznámka: hotel neposkytuje při 
brzkých ranních odletech snídaně ani 
snídaňové balíčky. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci. 

www.firo.cz/ZCA224

Hotel pro nenáročnou klientelu je situován u dlouhé písčité pláže letoviska Laganas, večeře 
v taverně na pláži. Klienti hotelu California Beach mají slevu na pronájem lehátek a slunečníků 
na pláži před tavernou Giannis.      

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX

Hotel California Beach 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč
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ZAKYNTHOS / TRAGAKI

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bufe-
tu, nápoje během hlavních jídel (nealko 
a džusy, minerální voda, místní vína, 
čepované pivo), studené svačiny (10.00-
12.30, 15.00-17.00, 21.30-23.00), zmr-
zlina (10.00-17.00), káva/čaj a zákusky 
(16.00-17.00), nápoje v barech ve sta-
novených časech mezi 10.00–23.00 hod. 
(nealko a džusy, místní vína, čepované 
pivo, vybrané alkoholické nápoje místní 
výroby). U večeře je vyžadováno formální 
oblečení, dlouhé kalhoty u pánů. Sauna 
a parní lázeň zdarma 1x během pobytu, 
animační programy.

Poloha: hotel se nachází přímo u úzké 
malé oblázkovo-písčité pláže v oblasti 
Tragaki (kamenitý vstup do moře, do-
poručujeme boty do vody), na severo-
východním pobřeží ostrova. Recepce je 
vzdálena cca 300 m od hlavní silnice. Od-
tud je to asi 200 m k první taverně a su-
permarketu, do centra letoviska Tsilivi cca 
2,5 km, do hlavního města Zakynthos asi 
9 km.

Vybavení: hotelový komplex s vstup-
ní halou a recepcí, výtahem, restaurací,  
3 bary, minimarketem, 3 bazény, aqu-
aland – menší bazén se 4 skluzavkami, 

lehátka a slunečníky u bazénů a v olivo-
vém háji, plážové osušky, tenis, volejbal, 
košíkovou, fitness, potápěčské centrum, 
lázeňské centrum (sauna, parní lázeň, 
jacuzzi). WiFi zdarma v celém areálu, in-
ternetový kout. 

Ubytování: 2lůžkové pokoje s možnos-
tí 1 přistýlky mají individuální klimatizaci 
(nastavena na nejnižší možnou teplotu 
22 stupňů), koupelnu/WC, fén, malou 
ledničku, trezor, telefon, SAT/TV, balkon 
či terasu s výhledem do zahrady. Za pří-
platek je možné zajistit pokoj s výhledem 
na moře. Pokoje jsou rozmístěné a klienti 
mohou být ubytováni po celém areálu 
hotelu, nejen v hlavní budově, ale i v bu-
dovách směrem k silnici. Na vyžádání a za 
příplatek možnost ubytování v rodinných 
pokojích, kde jsou možné přistýlky pro 
2 děti. Dětská postýlka není možná nad 
maximální možnost obsazení pokoje.

Služby za poplatek: obědový balíček 
(3 EUR), kulečník, potápění, lázeňské 
centrum, procedury a služby (masáže aj.), 
tenisové rakety (cca 10 EUR) za poplatek 
na místě.

Pro děti: dětská postýlka, dětský bazén, 
miniklub pro děti 4–12 let v cizím jazyce, 
dětské hřiště.

Povinné příplatky: Pobytová taxa  
4,00 UER/ pokoj/ noc splatná v den pří-
jezdu na recepci. 

www.firo.cz/ZGR224

Příjemný hotel s krásnou polohou přímo u moře je oblíbený především rodinami s dětmi, 
nabízí kvalitní all inclusive služby a bazén se skluzavkami, který jistě zaujme nejen děti.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx

Hotel Atlantica Eleon Grand Resort & Spa 

bezplatně 
WiFi

 
Video na 

all inclusive

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč
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ZAKYNTHOS / AMOUDI

Stravování: bez stravy

Poloha: studia se nacházejí ve vesničce 
Amoudi přímo nad úzkou písčitou pláží 
s pozvolným vstupem do vody, na kte-
rou se schází po schodech. V okolí se 

nachází několik taveren a obchůdků. Do 
rušnějších letovisek Alikanas a Alykes lze 
dojít pěšky za cca 45 min. Hlavní město 
Zakynthos 14 km, letiště 16 km.

Vybavení: komplex 2 třípatrových bu-
dov s 22 studii bez výtahu, bar u bazénu, 
sladkovodní bazén (veřejně přístupný), 
slunečníky a lehátka u bazénu (omeze-
ný počet lehátek a slunečníků). V jedné 
z budov je umístěn obchod s potravi-
nami. Studia v budově nad obchodem 
mají výhled do ulice (2lůžková studia bez 
přistýlky jsou umístěna v této budově). 
Pro omezený počet studií nelze vyhovět 
požadavkům na konkrétní pokoj a ani 
nelze studia měnit. Vedlejší budova je 
umístěna přes nefrekventovanou cestu 
- klienti mohou využívat veškeré zázemí 

Oblíbená studia s bazénem pro nenáročné klienty se nacházejí v malé vesničce Amoudi přímo nad úzkou 
písčitou pláží, krásná poloha v klidném prostředí, vhodné pro rodiny s dětmi. 

Studia Kozanos 

jen s FIRO-tour

1. dítě do 18 let
 od 2 990 Kč

2. dítě do 12 let
 za mimořádnou cenu

3. osoba 
za mimořádnou cenu

PRAHA
BRNO
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klimatizace 
zdarma



Možnosti obsazení: 
Xx / XX / XXx / XXX / XXxx

Kozanosu. Budova je klidnější a pokoje 
jsou shodné s hlavní budovou. 

Internet: WiFi připojení na internet  
v prostoru baru (s vlastním PC zdarma, 
pokrytí signálem v oblasti není ideální  
a často nefunguje).

Ubytování: jednoduchá menší 2lůž-
ková studia (v některých možnost  
1 přistýlky i pro dospělou osobu, někte-
rá studia vybavena palandou pro 2 děti), 
kuchyňský kout (základní nádobí, vařič, 
lednička, studia nejsou vybavena na vel-
ké vaření, nejsou zde čisticí prostředky), 
koupelna se sprchou/WC (renovovaná), 
klimatizace (v ceně), TV, trezor (v ceně, 
ale vratná kauce 10 EUR ), balkon se 
stolem a židlemi.

Služby za poplatek: slunečníky a le-
hátka na terase směrem k moři (případ-
ně u moře). Možnost zapůjčení varné 
konvice za zálohu. Vratná záloha za 
trezor 10 EUR. 

Pro děti: bazének pro děti, dětská po-
stýlka (omezený počet, na vyžádání).

Povinné příplatky: Pobytová taxa  
0,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den pří-
jezdu na recepci. 

www.firo.cz/ZKO224
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ZAKYNTHOS / ALYKES
Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou 
jednoduchého bufetu, snídaně 7.00-
9.30 hod., oběd 13.00-14.30 hod., 
večeře 18.00-20.00 hod., zmrzlina 
13.00-14.30 hod., lehký snack 10.30-

12.00 hod., pizza a sendviče, káva, čaj 
15.30-17.00 hod., svačiny, nealkoho-
lické a alkoholické nápoje místní výro-
by 11.00-23.00 hod.

Poloha: hotel se nachází přímo u úzké 
oblázkovo-kamenité pláže v letovisku 
Alykes (doporučujeme boty do vody), 
centrum letoviska s obchody, bary  
a restauracemi asi 250 m, autobuso-
vá zastávka se nachází před hotelem, 
město Zakynthos asi 16 km, letiště  
18 km.

Vybavení: 3patrový hotel s 36 pokoji 
nabízí vstupní halu s recepcí, restau-
raci, výtah, trezor na recepci zdarma 
(omezený počet), sladkovodní bazén, 
bar u bazénu (soukr. bar - nezahrnuje 
se do služeb all inclusive), lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma. Při brzkém 
odletu hotel neposkytuje dřívější sní-
daně. Bar a bazén je veřejně přístupný 

Jednoduchý hotel rodinného typu pro méně náročné klienty s výbornou polohou přímo na pláži 
s pozvolným vstupem do moře, v klidné části oblíbeného letoviska. Ideální pro rodinnou dovolenou. 
Nově s all inclusive službami. 

Hotel Montreal 

 
Video na 

jen s FIRO-tour

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

2. dítě do 12 let
 za mimořádnou cenu

3. a 4. osoba 
za mimořádnou cenu

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma



Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX / XXxx 
/ XXXX / XXXx

a oblíbený Řeky. Několikrát za sezonu 
pořádají beach party. Pro omezený po-
čet pokojů nelze vyhovět požadavkům 
na konkrétní pokoj, ani pokoje měnit. 
Hotel nezajišťuje dětskou postýlku ani 
dětské jídelní židličky.

Internet: WiFi připojení na internet ve 
veřejných prostorách zdarma.

Ubytování: menší 2lůžkové pokoje  
(v některých z nich možnost jedné při-
stýlky, v některých 2 přistýlky formou 
palandy) mají koupelnu se sprchou/
WC (mýdlo, šampon není k dispozi-
ci), klimatizaci, TV (pouze s řeckými 
kanály), ledničku, fén, balkon. Většina 
pokojů má balkon s bočním výhledem 
na moře. Tři pokoje umístěné v přízemí 
ho nemají, mají výhled do zadní části 
hotelu. Dítě do 2 let věku se počítá 
jako osoba na pokoji. Trezor (zdarma) 
na recepci v omezeném počtu. 

Služby za poplatek: slunečníky a le-
hátka na terase před hotelem směrem 
k moři a na pláži (omezený počet).Bar 
vedle hotelu je soukromý a nápoje 
jsou zde za poplatek. 

Pro děti: dětský klub FIRÁČEK s čes-
kým animátorem funguje v hotelu  
v období cca od 01.07. do 31.08.

Poznámka: Dítě do 2 let věku se po-
čítá jako osoba na pokoji. Hotel nemá 
dětské postýlky. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci. 

www.firo.cz/ZMO224
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ZAKYNTHOS / TSILIVI

Stravování: polopenze formou bu-
fetu 

Poloha: hotelový areál leží na okraji 
oblíbeného letoviska Tsilivi, asi 500 m 
od centra s nabídkou obchodů, tave-
ren a barů, autobusová zastávka se 
nachází asi 400 m od hotelu. Písčitá 
pláž cca 250 m. Město Zakynthos je 
vzdálené asi 6 km.

Vybavení: luxusní hotelový komplex 
se 120 pokoji různých typů nabízí 
vstupní halu s recepcí, výtah, restaura-
ci Ambrosia, à la carte restauraci Nep-
tune, Piano bar ve vstupní hale, Nectar 
bar u bazénu, TV místnost, velký slad-
kovodní bazén, lehátka a slunečníky u 
bazénu, vnitřní vyhřívaný bazén, ob-
chod s klenoty, konferenční centrum, 
rozsáhlé lázeňské a wellness centrum 

(jacuzzi, hamam, sauna, fitness, vstup 
od 16 let), plážové osušky.

Internet: WiFi připojení na internet 
ve veřejných prostorách i na pokojích 
zdarma.

Ubytování: 2lůžkové pokoje typu de-
luxe s možností 1 přistýlky mají kou-
pelnu s vanou/WC, individuální klima-
tizaci, SAT/TV, DVD přehrávač, telefon, 
fén, trezor zdarma, WiFi na pokoji 
zdarma, příslušenství na přípravu kávy/
čaje, balkon nebo terasu. Dítě do 2 let 
věku se počítá jako osoba na pokoji.

Služby za poplatek: minibar, kuleč-
ník, služby lázeňského centra, sauna, 
masáže, služby kosmetického salonu, 
služby prádelny, lehátka a slunečníky 
na pláži.

Pro děti: dětská postýlka (na vyžádá-
ní), dětský bazén, dětské hřiště.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
4,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci. 

www.firo.cz/ZLE224

Luxusní hotelový komplex s výbornými službami pro náročné klienty nedaleko písčité 
pláže a  centra oblíbeného letoviska. Nejlepší hotel na ostrově, který získal spoustu 
ocenění. Vyhlášené lázeňské centrum.

Možnosti obsazení: XX / XXx/ XXX

Hotel Lesante Luxury & Spa 
PRAHA
BRNO
OSTRAVA

De Luxe dovolená 
pro náročné

308  Rezervujte na 210 000 210
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ZAKYNTHOS / VASSILIKOS

Stravování: polopenze formou bu-
fetu

Poloha: hotel se nachází poblíž ves-
ničky Vassilikos u vlastní písčité pláže 
a vedle dalších nejkrásnějších pláží 
ostrova. Pláž Agios Nikolaos s širokou 
nabídkou vodních sportů, potápěč-
skou školou, bary, obchody a taver-
nami se nachází asi 10 min. pěšky od 
hotelu. Na výběžku Vassilikos také na-
leznete pláž Gerakas, asi nejkrásnější 
na ostrově, známou jako hnízdiště želv 
Caretta caretta. 18 km od letiště.

Vybavení: rozsáhlý komplex 2–3pod-
lažních budov se 112 pokoji nabízí 
vstupní halu s recepcí, restauraci, bary, 
sladkovodní bazén, slunečníky a lehát-
ka u bazénu i na pláži zdarma, plážové 
osušky zdarma, tenisové kurty, plážo-
vý volejbal, fitness, animační programy  
(v angličtině a němčině).

Internet: WiFi připojení na internet ve 
veřejných prostorách zdarma, interne-
tový koutek na recepci zdarma.

Ubytování: klimatizované 2lůžko-
vé pokoje s možností 1 přistýlky (lze  
i pro dospělou osobu), menší koupel-
na/WC, SAT/TV, fén, trezor, lednička, 
balkon či terasa. Pokoje s výhledem na 
moře za příplatek. Možnost ubytování 

v junior či senior suitách s 2 přistýlkami 
(ceny a ubytování na vyžádání).

Služby za poplatek: kulečník (cca 
2 EUR/hra), lázeňské služby (jacuzzi, 
sauna, masáže), internetový koutek, 
minibar (na vyžádání), vodní sporty 
na pláži (cca 100 m od hotelu). Zálo-
ha na tenisový kurt. Záloha na osušky  
(10 EUR/osuška).

Pro děti: dětská postýlka, miniklub 
v cizím jazyce, dětský bazén, dětské 
hřiště.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
3,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci. 

www.firo.cz/ZGB224

Hotelový komplex s výbornými službami obklopený krásnou přírodou se nachází přímo u vlastní pís-
čité pláže s pozvolným vstupem do vody na výběžku Vassilikos – nejhezčí části ostrova s nejkrás-
nějšími plážemi. Hotel je zárukou příjemně strávené dovolené pro náročné klienty všech věkových 
kategorií, pro rodiny s dětmi i vyznavače sportu a aktivní dovolené.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX

Hotel The Bay 

 
Video na 

1. dítě do 6 let
 od 99 Kč 

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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ZAKYNTHOS / LAGANAS

Stravování: all inclusive 

All inclusive: snídaně, obědy a večeře 
formou bufetu. Lehká svačina v průbě-
hu dne, vybrané alkoholické a nealko-
holické nápoje místní výroby v místech 
určených hotelem (10:00–23:00).

Poloha: hotel se nachází v jižní části 
ostrova v zátoce Laganas cca 250 m 
od široké písečné pláže, která je 9 km 
dlouhá a je známá výskytem vzácné 
želvy Caretta-Caretta. Hotel obklope-
ný udržovanou zahradou je postaven 
v tradičním jónském stylu a v jeho 
blízkosti se nachází několik obchodů  
i restaurací. Živé centrum letoviska 

přezdívaného „malé Las Vegas“ je 
vzdáleno 800 m, hlavní město Za-
kynthos, které je dobře dostupné míst-
ní dopravou, 8 km.  

Vybavení: vstupní hala s 24h recepcí, 
restaurace, bar, bazén, dětský bazén, 
bar u bazénu, terasa s lehátky a slu-
nečníky zdarma, na pláži za poplatek. 

Internet: WiFi na pokoji, internet  
v lobby zdarma. 

Ubytování: vkusně zařízené pokoje  
s individuální klimatizací (zdarma), TV, 
WiFi (zdarma), koupelnou, WC, led-
ničkou, trezorem (za poplatek). 

Služby za poplatek: trezor (2,-EUR/
den), lehátka a slunečníky na pláži. 

Pro děti: dětská postýlka (zdarma), 
oddělená část bazénu. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci.

www.firo.cz/ZGY224

Hotel doporučujeme nejen rodinám s dětmi, ale i mladým lidem, kteří využijí možnost 
večerní zábavy v centru letoviska.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX / 
XXxx / XXXX

Hotel Garden Palace 

novinka v nabídce

all inclusive 

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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ZAKYNTHOS / VASSILIKOS

Stravování: polopenze

Poloha: hotel se nachází v mírném 
svahu, v horní části oblasti Vassilikos. 
Vyhlášené pláže Porto Roma a Gera-
kas jsou vzdáleny cca 750 m. 

Vybavení: restaurace, recepce, teni-
sový kurt (za poplatek), TV místnost, 
dětský bazén, bazén, lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma, slunečník a 
lehátka na pláži za poplatek. 

Internet: WiFi zdarma ve veřejných 
prostorách. 

Ubytování: vkusně zařízené pokoje s 
individuální klimatizací (zdarma), mini-
ledničkou, trezorem (zdarma), TV. 

Služby za poplatek: slunečník a le-
hátka na pláži, tenisový kurt. 

Pro děti: dětský bazén, dětská postýl-
ka. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
3,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci. 

www.firo.cz/ZGC224

Klidný komplex umístěný v mírném svahu, obklopený cypřiši a nabízející výhledy na 
krásné přírodní scenérie a pobřeží.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX

Hotel Gerakas Belvedere 

ZAKYNTHOS / VASSILIKOS

Stravování: polopenze

Snídaně: kontinentální, formou bu-
fetu

Večeře: servírované, výběr z menu

Poloha: hotel obklopený zelení se na-
chází v oblasti Vassilikos, cca 500 m od 
písčito-oblázkové pláže Porto Roma 
(na okraji pláže je malý úsek tolerova-
ný jako pláž pro nudisty), cca 1,5 km 
od jedné z nejkrásnějších pláží ostrova 
- Gerakas (cca 25 minut pěšky, písčitá 
pláž s pozvolným vstupem do moře, 
na okraji tolerovaný úsek pro nudisty), 
v blízkosti supermarket, restaurace, ta-
verny. Vzdálenost od letiště cca 18 km.

Vybavení: hotel s 30 pokoji v několika 
2-3patrových budovách nabízí vstupní 
halu s recepcí, jídelnu, bar u bazénu, 
sladkovodní bazén, lehátka a sluneč-
níky u bazénu, dětské hřiště, knihovnu 
(knihy v mnoha jazycích), na vyžádání 
možnost vegetariánské stravy. Večeře 

se podávají venku na terase u bazénu 
a v baru. Večeře - salát či jiný předkrm, 
výběr z 2-3 hlavních jídel, dezert. Maji-
tel má menšího pejska.

Internet: WiFi připojení v oblasti baru 
zdarma.

Ubytování: jednoduše zařízené 
2lůžkové pokoje s výhledem na ba-
zén nebo s částečným výhledem na 
moře mají koupelnu se sprchou/WC, 
individuální klimatizaci (za poplatek), 
SAT/TV, lednici, trezor (za poplatek), 
balkon či terasu. Možnost ubytování 
v apartmánu až pro 4 dospělé osoby 
(malý kuchyňský kout). 

Služby za poplatek: individuální kli-
matizace (cca 6 EUR/den), trezor (cca 
10 EUR/týden), manikúra, pedikúra, 
masáže, lehátka a slunečníky.

Pro děti: dětské hřiště, postýlka zdar-
ma (na vyžádání), dětské menu.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci. 

www.firo.cz/ZPI224

Klidný rodinný hotel pro nudisty, ideální ke strávení pohodové dovolené bez plavek, 
umístěný v zahradě nedaleko krásných pláží. 

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX

Hotel Naturist Panorama 

novinka v nabídce

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

jen s FIRO-tour

hotel pro nudisty

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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Řecko – Kefal� ia
Kefalonia, Ke� alénie nebo Cephalonia, to vše jsou názvy 
největšího ostrova Jónského souostroví, jehož jméno 
znamená v překladu „hlava” („kefali“).

Může naznačovat také jeho prioritní postavení mezi ostatními Jónskými 
ostrovy již v dávné minulosti. Jiná verze vztahuje název ostrova k mytickému 
hrdinovi a králi Kefalovi nebo k rodné zemi starověkých obyvatel zvaných Kefalliniané. 
Ať je tomu tak či onak, Kefalonia je ostrov plný kontrastů a překvapení. Mírumilovné pláže 

a zátoky střídá drsné pobřeží ostře vyříznuté rovnou do moře. Pohoří Ainos, pokryté 
zejména unikátními „černými” smrky, které šlechetně poskytují svůj stín, vytváří 

jedinečnou různorodost ostrovní krajiny.

� 

Kefalonia je pohádkový ostrov s  dračími jeskyněmi, 
opuštěnými hrady a  horami s  volně žijícími koňmi. 
Při troše štěstí můžete zahlédnout mořskou želvu 
Caretta caretta či v jeskyních na severním pobřeží ži-
jícího středomořského tuleně Monachus monachus. 
Můžete se tu setkat s ještě podivnějšími tvory, třeba 

s  posvátnými hady s černým křížkem na hlavičce, kte-
ré obyvatelé uctívají jako ochránce ostrova, nebo s ko-
zami se zlatými či stříbrnými zuby. Cesta na Kefalonii 
podněcuje vzrušení romantiků a  probouzí smysly 
snílků. Učarovala i tomu snad největšímu z romanti-
ků, jakým bezesporu byl básník George Gordon Byron.

FIRO NÁZOR pro všechny věkové kategorie • pro milovníky lenošení na pláži a koupání 
v průzračně čistém moři • pro romantiky, milovníky hor a divoké přírody

• velký ostrov s nepříliš masovou turistikou • ostrov oblíbený básníky a � lmaři
• Myrtos, Antisamos – jedny z nejbáječnějších pláží v Řecku • podivuhodné výtvory přírody

INFORMACE rozloha: 688 km2 • počet obyvatel: cca 40 000 • časový posun: +1 hod.
• měna: euro • úřední jazyk: řečtina • doba letu: cca 2 hod.

KEFALONIE

ARGOSTOLI
Xi

Poros

Skala

Lixouri

a zátoky střídá drsné pobřeží ostře vyříznuté rovnou do moře. Pohoří Ainos, pokryté 
zejména unikátními „černými” smrky, které šlechetně poskytují svůj stín, vytváří 

jedinečnou různorodost ostrovní krajiny.

delegát 
FIRO-tour
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Lassi
Malý výběžek severně od hlavního 

města Argostoli, nejvíce turisticky roz-
vinutý. Nedaleko je Katavothres – místo 
jednoho z  geologických divů ostrova, 
přírodního fenoménu. Letovisko nabízí 
krásné koupání na věhlasných plážích 
Makri a Plati Yialos a dalších menších 
plážích plně vybavených pro turis-
ty. Hlavní turistická třída poskytuje 
spoustu možností k  nakupování, zá-
bavě a  dobrému jídlu v  tavernách. 
Do blízkého hlavního města je velice 
snadné a rychlé spojení.

Skala
Atraktivní přímořské středisko postavené po 

zemětřesení v  roce 1953. Podél celé Skaly se táhne 
dlouhá písčitá pláž, v  blízkosti pak jsou početné 
malé zátočiny. Z  pobřeží je možné vidět Zakynthos 
nebo záliv Patras. Skala je obklopena borovými 
háji, které ji oddělují od pláže, dále bougainvilliemi 
a nádherně vonícími jasmíny. Nedaleko vesnice jsou 
pozůstatky římské vily s dobře zachovalou mozaikou 
ze 3. stol., další památkou po Římanech je pravděpo-
dobně Apollonův chrám, asi 2 km od Skaly. V létě je 
Skala velmi živým, kosmopolitním centrem zábavy 
a vodních radovánek.

Lourdas
Letovisko se nachází na jižním po-

břeží Kefalonie a  za pozornost stojí zejména kvůli 
dvěma skutečnostem. První je místo jako takové. 
Stavební boom se sem dosud nedostal, Lourdas si 
tak stále zachovává atmosféru malé ospalé rybář-
ské vesničky. A druhou zajímavostí jsou pláže. Jsou 
překrásné, písečné s občasnými kamínky či oblázky, 
a  táhnou se několik kilometrů daleko. Můžete zde 
tak najít rušnější místa s  plným vybavením i  na-
prostý klid a  romantiku. Celá oblast je krásně zele-
ná, najdete zde mnoho stromů i další zeleně, místo 

je  obklopené kopci, které dodávají Lourdasu velmi 
hezký vzhled a zároveň ho částečně chrání před pří-
padným větrem.

Poros
Malebná vesnička 

s  přístavem, za níž se 
vzpíná hora Atros. 
Pobřeží se tu zdá být 
nekonečné, Poros láká 
úsekem nejméně 2 km 
dlouhých pláží a  ma-
lých zátočin. Je jedním 
z  nejobdivovanějších míst, 

Malý výběžek severně od hlavního 
města Argostoli, nejvíce turisticky roz-
vinutý. Nedaleko je Katavothres – místo 
jednoho z  geologických divů ostrova, 
přírodního fenoménu. Letovisko nabízí 

Atraktivní přímořské středisko postavené po 
zemětřesení v  roce 1953. Podél celé Skaly se táhne Lourdas

Letovisko se nachází na jižním po-

je  obklopené kopci, které dodávají Lourdasu velmi 
hezký vzhled a zároveň ho částečně chrání před pří-
padným větrem.

z  nejobdivovanějších míst, 

dlouhých pláží a  ma-

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
–  z Prahy na Kefalonii na 7/14 nocí
–  z Prahy na Kefalonii na 10/11 nocí 

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Kefalonia–
Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 

a případného palivového příplatku • transfer z letiště do hotelu 
a zpět (včetně krátkého trajektu z Argostoli do Lixouri u hotelu 
Cephalonia Palace) • příslušný počet nocí ve vybraném ubytování 
• stravování dle výběru • služby delegáta FIRO-tour • zákonné 
pojištění dle zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely  

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

(ceny na vyžádání)



312

Řecko – Kefal� ia
Kefalonia, Ke� alénie nebo Cephalonia, to vše jsou názvy 
největšího ostrova Jónského souostroví, jehož jméno 
znamená v překladu „hlava” („kefali“).

Může naznačovat také jeho prioritní postavení mezi ostatními Jónskými 
ostrovy již v dávné minulosti. Jiná verze vztahuje název ostrova k mytickému 
hrdinovi a králi Kefalovi nebo k rodné zemi starověkých obyvatel zvaných Kefalliniané. 
Ať je tomu tak či onak, Kefalonia je ostrov plný kontrastů a překvapení. Mírumilovné pláže 

a zátoky střídá drsné pobřeží ostře vyříznuté rovnou do moře. Pohoří Ainos, pokryté 
zejména unikátními „černými” smrky, které šlechetně poskytují svůj stín, vytváří 

jedinečnou různorodost ostrovní krajiny.

� 

Kefalonia je pohádkový ostrov s  dračími jeskyněmi, 
opuštěnými hrady a  horami s  volně žijícími koňmi. 
Při troše štěstí můžete zahlédnout mořskou želvu 
Caretta caretta či v jeskyních na severním pobřeží ži-
jícího středomořského tuleně Monachus monachus. 
Můžete se tu setkat s ještě podivnějšími tvory, třeba 

s  posvátnými hady s černým křížkem na hlavičce, kte-
ré obyvatelé uctívají jako ochránce ostrova, nebo s ko-
zami se zlatými či stříbrnými zuby. Cesta na Kefalonii 
podněcuje vzrušení romantiků a  probouzí smysly 
snílků. Učarovala i tomu snad největšímu z romanti-
ků, jakým bezesporu byl básník George Gordon Byron.

FIRO NÁZOR pro všechny věkové kategorie • pro milovníky lenošení na pláži a koupání 
v průzračně čistém moři • pro romantiky, milovníky hor a divoké přírody

• velký ostrov s nepříliš masovou turistikou • ostrov oblíbený básníky a � lmaři
• Myrtos, Antisamos – jedny z nejbáječnějších pláží v Řecku • podivuhodné výtvory přírody

INFORMACE rozloha: 688 km2 • počet obyvatel: cca 40 000 • časový posun: +1 hod.
• měna: euro • úřední jazyk: řečtina • doba letu: cca 2 hod.

KEFALONIE

ARGOSTOLI
Xi

Poros

Skala

Lixouri

a zátoky střídá drsné pobřeží ostře vyříznuté rovnou do moře. Pohoří Ainos, pokryté 
zejména unikátními „černými” smrky, které šlechetně poskytují svůj stín, vytváří 

jedinečnou různorodost ostrovní krajiny.

delegát 
FIRO-tour
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Lassi
Malý výběžek severně od hlavního 

města Argostoli, nejvíce turisticky roz-
vinutý. Nedaleko je Katavothres – místo 
jednoho z  geologických divů ostrova, 
přírodního fenoménu. Letovisko nabízí 
krásné koupání na věhlasných plážích 
Makri a Plati Yialos a dalších menších 
plážích plně vybavených pro turis-
ty. Hlavní turistická třída poskytuje 
spoustu možností k  nakupování, zá-
bavě a  dobrému jídlu v  tavernách. 
Do blízkého hlavního města je velice 
snadné a rychlé spojení.

Skala
Atraktivní přímořské středisko postavené po 

zemětřesení v  roce 1953. Podél celé Skaly se táhne 
dlouhá písčitá pláž, v  blízkosti pak jsou početné 
malé zátočiny. Z  pobřeží je možné vidět Zakynthos 
nebo záliv Patras. Skala je obklopena borovými 
háji, které ji oddělují od pláže, dále bougainvilliemi 
a nádherně vonícími jasmíny. Nedaleko vesnice jsou 
pozůstatky římské vily s dobře zachovalou mozaikou 
ze 3. stol., další památkou po Římanech je pravděpo-
dobně Apollonův chrám, asi 2 km od Skaly. V létě je 
Skala velmi živým, kosmopolitním centrem zábavy 
a vodních radovánek.

Lourdas
Letovisko se nachází na jižním po-

břeží Kefalonie a  za pozornost stojí zejména kvůli 
dvěma skutečnostem. První je místo jako takové. 
Stavební boom se sem dosud nedostal, Lourdas si 
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a  táhnou se několik kilometrů daleko. Můžete zde 
tak najít rušnější místa s  plným vybavením i  na-
prostý klid a  romantiku. Celá oblast je krásně zele-
ná, najdete zde mnoho stromů i další zeleně, místo 

je  obklopené kopci, které dodávají Lourdasu velmi 
hezký vzhled a zároveň ho částečně chrání před pří-
padným větrem.
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vzpíná hora Atros. 
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lých zátočin. Je jedním 
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z  nejobdivovanějších míst, 

dlouhých pláží a  ma-

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
–  z Prahy na Kefalonii na 7/14 nocí
–  z Prahy na Kefalonii na 10/11 nocí 

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Kefalonia–
Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 

a případného palivového příplatku • transfer z letiště do hotelu 
a zpět (včetně krátkého trajektu z Argostoli do Lixouri u hotelu 
Cephalonia Palace) • příslušný počet nocí ve vybraném ubytování 
• stravování dle výběru • služby delegáta FIRO-tour • zákonné 
pojištění dle zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely  

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

(ceny na vyžádání)
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co se týká přírodní krásy, 
husté a  rozmanité vegeta-
ce, zalesněných úpatí kop-
ců, vodních bystřin a opuš-
těných větrných mlýnů. 
Okolí Porosu je nejzeleněj-
ší oblastí ostrova. Poros 
nabízí ubytování vesměs 
v  menších penzionech 
a  vilách apartmánového 
typu. Najdete tu vše po-
třebné, tedy obchody, ta-
verny a  kavárny v  množ-
ství přiměřeném malému letovisku. Na hoře 
Atros se nachází nejstarší klášter ostrova, z  jehož 
bašty je úchvatný pohled na východ slunce.

Sami – Karavomilos
Důležité malé město, jedno z  nejdůležitějších 

ostrovních středisek. Nachází se uprostřed ostrova 

a   uprostřed 
zálivu, který je důležitým biotopem s  bo-
hatým výskytem ryb. Díky příznivým teplotám 
je perfektním útočištěm mořských želv a  středo-
mořského tuleně. Kromě toho je Sami moderním 
prázdninovým letoviskem a vstupní branou na Ke-
falonii. V blízkém okolí se nachází obdivovaná pláž 

 Antisamos a  přírodní jeskyně, z  nichž 
nejimpozantnější je jezerní jeskyně 
 Melissani. Další pozoruhodností nedale-
ko Sami je jeskyně  Drogarati se vzácnými 
stalaktity a stalagmity.

Lixouri
Je správním centrem severozápadního 

výběžku Paliki a je druhým největším měs-
tem ostrova. Leží naproti hlavnímu městu 
Argostoli. K dopravě na poloostrov Paliki se 
nejčastěji využívá trajekt, který vyplouvá ka-
ždou půl hodinu z Argostoli a pluje do Lixou-
ri. V této oblasti je písek na plážích zbarvený 
dočervena, vstup do moře je pozvolný a měl-

ký. Lixouri je klidnější letovisko, nenabízí mnoho 
možností pro bujarý noční život. Zdejší restaurace 
a taverny nabízejí zejména lahůdky z ryb a mořských 
plodů.

ství přiměřeném malému letovisku. Na hoře a   uprostřed 
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nejčastěji využívá trajekt, který vyplouvá ka-
ždou půl hodinu z Argostoli a pluje do Lixou-
ri. V této oblasti je písek na plážích zbarvený 

Okruh ostrovem
Vaše cesta začne romantickou 

procházkou po nábřeží přístavu Fis-
cardo. Odtud se pojede do vesničky 
Assos, nedaleko níž se nachází pře-
krásná a  obdivovaná zátoka Myrtos. 
Další zastávkou je Agia E� mia, kde je 
poskytnut volný čas na nábřeží a pře-
stávka na oběd. Následně se pokračuje 
v  cestě k  jezeru Melissani, po kterém 
se projedete loďkou, a na návštěvu jes-
kyně Drogarati. Součástí výletu je také 
ochutnávka vína Robola. Putování zakon-
číte v  nádherném kostele a  klášteře sv. 
Gerasima. Komplexní zájezd, při kterém 
navštívíte vše z Kefalonie. Bez toho byste v žádném 
případě neměli ostrov opouštět.

Ithaka – okružní plavba
V přístavu Agia E� mia se nalodíte a vyrazíte vstříc 

dobrodružství jižním směrem k  ostrovu Ithaka. Po 
plavbě nádhernými tyrkysovými vodami Jónské-
ho moře zastavíte na pláži Gidaki, kde budete mít 
příležitost si zaplavat. Dále budete pokračovat do 
hlavního města Vathi. Navštívíte muzeum a místní 
obchůdky. Naobědváte se v  malebném malém pří-
stavu Kioni a následně budete mít příležitost udělat 
si nádherné fotogra� e v zátoce Frikes.

Ithaka – autobusová varianta výletu na 
Ithaku v případě nepříznivého počasí

Ithaka bývá ztotožňována s  královstvím Odyssea. 
Budete mít příležitost vidět malebnou přírodu míst-
ního prostředí, které je díky nižší návštěvnosti za-
chovalé. Stejně jako na spoustě řeckých ostrovů jsou 

i pláže na  Ithace 
oceněny  modrou vlajkou EU za mimořádnou 
 čistotu.   Trajektem se vydáte nejprve ze Sami do 
Piso Aetos a  odtud povede cesta do hlavního měs-
ta Vathi, kde si pochutnáte na místní kávě. Další 
zastávkou bude vesnička Stavros, kde ochutnáte 
místní lahůdku Rovani. Ke konci výletu se projdete 
nádherným přístavem Kioni, kde si pochutnáte na 
místních specialitách a navštívíte místní obchůdky.

Le� ada – okružní plavba
Po nalodění v Agia E� mia poplujete k pozoruhod-

né jeskyni Papanikoli (druhá největší v  Řecku) a  na-
vštívíte okouzlující městečko Spartohori, odkud se 
vám naskytnou nádherné panoramatické výhledy na 
Le� adu a  přilehlé ostrovy. Jednou z  nejpoutavějších 
částí je obeplouvání ostrova Skorpios, který je pýchou 
 známého řeckého rejdaře Onassise. Tady přijde také 
chvíle na odpočinek a koupání v průzračné vodě. Ná-
sledně prozkoumáte městečko a  turistické letovisko 
Nidri, kde se naobědváte a navštívíte místní obchůdky.

 Vybrané   výlety  jsou doprovázeny česky hovořícím 
průvodcem. Orientační ceny výletů naleznete v  ce-
níku katalogu.

VÝLETY

i pláže na  Ithace  Vybrané   výlety  jsou doprovázeny česky hovořícím 

Vaše cesta začne romantickou 
procházkou po nábřeží přístavu Fis-
cardo. Odtud se pojede do vesničky 
Assos, nedaleko níž se nachází pře-
krásná a  obdivovaná zátoka Myrtos. 
Další zastávkou je Agia E� mia, kde je 
poskytnut volný čas na nábřeží a pře-
stávka na oběd. Následně se pokračuje 
v  cestě k  jezeru Melissani, po kterém 
se projedete loďkou, a na návštěvu jes-
kyně Drogarati. Součástí výletu je také 
ochutnávka vína Robola. Putování zakon-
číte v  nádherném kostele a  klášteře sv. 
Gerasima. Komplexní zájezd, při kterém i pláže na  Ithace i pláže na  Ithace 

CENY VÝLETŮ dospělý dítě

Okruh ostrovem  cca 34 EUR  17 EUR
Ithaka – okružní plavba  cca 45 EUR  23 EUR
Výlet na Ithaku cca 45 EUR  23 EUR
Lefkada – okružní plavba cca 45 EUR  23 EUR
Zakynthos – okružní plavba cca 45 EUR  30 EUR

Pozn.: Ceny výletů jsou pouze orientační a mohou být 
upraveny. Dětské slevy jsou poskytovány na vybrané výlety 
pro děti do 12 let. Výlety je možné rezervovat a zakoupit 
přímo na pobytovém místě u našeho delegáta s platbou 
v místní měně. Realizace výletů závisí na aktuálním počtu 
přihlášených osob, minimální počet pro konání výletu je 
zpravidla 15 osob. Delegát vám v případě vašeho zájmu 
zprostředkuje pronájem automobilu.
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Ithaka – okružní plavba  cca 45 EUR  23 EUR
Výlet na Ithaku cca 45 EUR  23 EUR
Lefkada – okružní plavba cca 45 EUR  23 EUR
Zakynthos – okružní plavba cca 45 EUR  30 EUR

Pozn.: Ceny výletů jsou pouze orientační a mohou být 
upraveny. Dětské slevy jsou poskytovány na vybrané výlety 
pro děti do 12 let. Výlety je možné rezervovat a zakoupit 
přímo na pobytovém místě u našeho delegáta s platbou 
v místní měně. Realizace výletů závisí na aktuálním počtu 
přihlášených osob, minimální počet pro konání výletu je 
zpravidla 15 osob. Delegát vám v případě vašeho zájmu 
zprostředkuje pronájem automobilu.
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KEFALONIA / LOURDAS

Stravování: bez stravy

Poloha: studia Milos obklopená buj-
nou vegetací a s výhledem na moře 
se nacházejí v letovisku Lourdas, jen  
50 m od moře (vzdušnou čarou), od 
pláže 150 m, přibližně 100 m od nej-
bližšího minimarketu. Letovisko Lour-
das je velice klidné, silnička od pláže 
se klikatí do kopce směrem k hlavní 
silnici spojující hlavní město s dalšími 
letovisky podél pobřeží. Nad vesnič-
kou se tyčí vysoké kopce, pláž je zde 
rozlehlá, oblázkovo-písčitá, s pozvol-
ným vstupem do vody, v létě velmi 
oblíbená. Pláž je na některých místech 
organizovaná, lehátka a slunečníky 
jsou za poplatek, jinde přírodní. Podél 
pláže je několik taveren a restaura-
cí. Lourdas nabízíme těm, kdo touží 
po klidu a krásné přírodě, je to tiché 
místo i v plné sezoně. K objevování 
ostrova, dalších letovisek a pláží vřele 
doporučujeme pronájem auta alespoň 
na 2-3 dny.   

Vybavení: bazén, lehátka a slunečníky 

u bazénu, WiFi, zahrada, parkoviště. 

Internet: WiFi v areálu je zdarma. 

Ubytování: 2lůžková studia s přistýl-
kou pro 1 dítě nebo dospělého mají 
klimatizaci, TV, trezor, WiFi připojení 
(signál není příliš silný a může uvnitř 
studia vypadávat), koupelnu se spr-
chovým koutem/WC, kuchyňský kout 
s lednicí, vařičem, toustovačem a rych-
lovarnou konvicí, balkon s částečným 
výhledem na moře nebo do zahrady. 
Přistýlka je rozkládací lůžko. Dětská 
postýlka je zdarma, požadavek je nut-
né uvést do poznámky. 

Poznámka: vybavení kuchyňky: rych-
lovarná konvice, toustovač, hrnec, 
pánev, příbory, talíře, hrnky, skleničky, 
ostrý nůž na krájení. Studio je vybave-
no také sušákem na prádlo. Vezměte 
si s sebou: utěrky, prostředek na mytí 
nádobí, houbičky na nádobí. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci. 

www.firo.cz/HMI240

Studia Milos se stala oblíbeným dovolenkovým místem našich klientů. Prostorné, příjemně zařízené  
a dobře vybavené ubytování vhodné pro klienty všech věkových kategorií i pro rodiny s dětmi. Ze studií 
a od bazénu je krásný výhled na moře, nachází se v blízkosti pláže i taveren. Letovisko Lourdas je velmi 
klidné místo k pobytu, ideální místo pro odpočinek bez ruchu velkých letovisek.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX

Studia Milos 

jen s FIRO-tour

1. dítě do 18 let
 od 3 990 Kč

3. osoba 
za mimořádnou cenu

PRAHA
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KEFALONIA / SKALA

Stravování: polopenze (je možné si 
vybrat oběd nebo večeři, stačí nahlásit 
den předem v hotelu)

Snídaně: rozšířená kontinentální for-
mou bufetu (chléb, sladké pečivo, sýr, 
salám, vejce, cereálie, máslo, med, 
marmeláda, džus, čaj, káva, mléko)

Obědy: výběr z menu

Večeře: výběr z menu

Poloha: hotel se nachází 3 km od 
známého a rušného letoviska Skala,  
v místě zvaném Skala Mounda, v ma-
lebném zálivu Mounda Bay. Tato lokali-
ta je chráněným místem, želvy Caretta 
caretta zde kladou svá vejce. Rodinný 
hotelový komplex je obklopen příro-
dou, pěstěnou zahradou, která pozvol-
na přechází v jednu z nejnádhernějších 
pláží ostrova, nenarušenou turistickým 
ruchem. Část pláže je vybavena lehátky 
a slunečníky, které je možné si za po-
platek pronajmout (provoz slunečníků 
a lehátek na pláži může být přerušen  
v období kladení vajec).  

Vybavení: komplex se skládá ze 3 sa-
mostatných malých budov, ve kterých 
je celkem 30 pokojů. Součástí hotelu je 
velká zahrada, venkovní bazén s lehát-
ky a slunečníky zdarma, recepce, míst-
nost k podávání snídaní, restaurace, 
bar, bar u bazénu, dětské hřiště, par-
koviště. V recepci je možný pronájem 
trezoru (zdarma). 

Internet: WiFi je zdarma v prostorách 
recepce a baru. 

Ubytování: velmi prostorné, příjemně 
a stylově zařízené pokoje jsou vybaveny 
koupelnou s WC (sprcha), klimatizací 
(za poplatek), ledničkou, rychlovarnou 
konvicí, SAT/TV, telefonem, vysouše-
čem vlasů, balkonem či terasou s ale-
spoň částečným výhledem na moře. 
Pokoje mají 3 standardní lůžka a po-
hovku. Dětská postýlka je zdarma, po-
žadavek je nutné uvést do poznámky.

Služby za poplatek: klimatizace  
(5 EUR/den), 2 lehátka a 1 slunečník  
(5 EUR/den) 

Pro děti: dětské hřiště. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den pří-
jezdu na recepci. 

www.firo.cz/HMF240

Elegantní rodinný hotel na úžasném a klidném místě v zahradě,  přímo u dlouhé písčité pláže. Příroda, 
šumění moře, klid a příjemná atmosféra budou provázet vaši dovolenou.  Doporučujeme rodinám s dětmi.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX / 
XXxx / XXXx

Hotel Marina Bay 

jen s FIRO-tour

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

2. dítě do 12 let
 za mimořádnou cenu

PRAHA
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KEFALONIA / SKALA

Stravování: polopenze (all inclusive 
za příplatek)

All inclusive: plná penze - snídaně 
(08.00-10.00 hod.), oběd (13.00-
15.00 hod.), večeře (19.30-21.30 
hod.), neomezená konzumace neal-
koholických a místních alkoholických 
nápojů a likérů (točené pivo, víno, 
whisky, gin, vodka, tequila, ouzo) 
11.30-23.00 hod., odpolední občers-
tvení ve snack baru u bazénu (toasty 
a různé druhy sendvičů) 12.30-15.30 
hod., zmrzlina 11.30-23.00 hod., 
stolní tenis, fitness, minigolf, biliár, 
promítání filmů, pravidelná kyvadlová 
doprava do města Skala mezi 10.00-
18.00 hod., WiFi.

Poloha: hotel je vystavěn v mírném 
svahu cca 30 m od oblázkové pláže  
a cca 3 km od letoviska Skala. 

Vybavení: komplex v řeckém styl. 
Naleznete zde recepci se směnárnou, 
internetový koutek a zdarma WiFi 
připojení (v prostoru recepce a baru), 
restauraci s terasou, hlavní bar, bar 
/ snack bar u bazénu, konferenční 
místnost, minikino a karetní místnost, 
obchod, čistírnu a prádelnu, venkovní 

bazén a dětské brouzdaliště s lehátky 
a slunečníky zdarma, fitness, dětské 
hřiště, minigolf, stolní tenis, parkoviš-
tě. Hotel svým hostům zdarma nabízí 
několikrát denně dopravu hotelovým 
minibusem do letoviska Skala a zpět.

Internet: WiFi zdarma v recepci  
a v hlavním baru u recepce. 

Ubytování: všechny klimatizované 
pokoje jsou vkusně zařízeny a vyba-
veny koupelnou s WC, SAT/TV, mini-
ledničkou, sestavou pro kávu a čaj, 
trezorem, telefonem, vysoušečem vla-
sů, balkonem či terasou. Pokoje mají 
přímý nebo boční výhled na moře. 
Standardní pokoj je s jednou přistýl-
kou, rodinný pokoj má palandu. Dět-
ská postýlka je zdarma, požadavek je 
nutné uvést do poznámky. 

Služby za poplatek: internet, plážo-
vé osušky (2,5 EUR při každé výměně), 

Pro děti: dětské brouzdaliště, dětské 
hřiště.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
3,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci. 

www.firo.cz/HPS240

Hotel je na klidném místě s krásnou přírodou v okolí. Pobyt zde potěší každého bez rozdílu věku.  
Terasa v restauraci i sluneční terasa u bazénů nabízí nádherný výhled na moře. 

Možnosti obsazení: 
standardní pokoj: XX / XXx (třetí osoba 
pouze do 12 let)
rodinný pokoj: XXxx / XXXx

Hotel Porto Skala 

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč
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KEFALONIA / LIXOURI

Stravování: snídaně

Snídaně: bufetového stylu, kde si kaž-
dý vybere - vejce, jogurt, sladké, slané 
pochutiny, káva, čaj 

Poloha: komplex 4 moderních vilek 
leží v upraveném areálu ve vzdále-
nosti cca 40 m od písčité pláže s po-
zvolným vstupem do moře. V blízkosti 
je plážový bar, obchod a 2 taverny.  
Do městečka Lixouri (7 km) se může-
te dopravit autobusovou linkou, která 
jezdí několikrát denně. 

Vybavení: bazén, dětské hřiště, par-
koviště, zahrada. 

Internet: v celém areálu zdarma. 

Ubytování: útulné 2lůžkové pokoje 
s bočním výhledem na moře nebo za-
hradu. Junior Suity jsou podstatně vět-
ší a lze zde ubytovat až 4 osoby, jsou 
s částečným výhledem na moře nebo 
zahradu. Všechny pokoje jsou vybave-
ny vlastním soc. zařízením, TV, telefo-
nem, klimatizací, trezorem (zdarma), 
balkonem nebo terasou se zahradním 
nábytkem. 

Služby za poplatek: lehátka a slu-
nečník na pláži. 

Pro děti: dětské hřiště. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci. 

www.firo.cz/HBD240

Nádherné ubytování ve velice poptávané lokalitě u červené pláže Xi. 

Možnosti obsazení: 
dvoulůžkový pokoj: XX
Junior suite: XX/ XXX / XXXx / XXxx

Studia Xi Village 

novinka v nabídce

jen s FIRO-tour

1. dítě do 14 let
 od 4 990 Kč

PRAHA
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KEFALONIA / SKALA

Stravování: all inclusive 

All inclusive: snídaně formou bu-
fetu 7.30 -9.30 hod., oběd 13.00 
- 15.00 hod., večeře 19.30 - 21.30 
hod. Odpolední snack, který zahr-
nuje sendviče, koláče, oplatky, pizzu  
v odpoledních hodinách. Zmrzlina pro 
děti 09.30-17.30 hod. Místní alkoho-
lické a nealkoholické nápoje s jídlem  
a v hotelem vymezených barech 
09.30-23.00 hod.  

Poloha: hotel se nachází v půvabné 
vesničce Katelios, centrum je vzdále-
no cca 350 m, pláž cca 250 m, hlavní 
město Argostoli cca 32 km, autobuso-
vá zastávka cca 340 m od hotelu, do 
přístavu Poros cca 12 km, letiště cca 
32 km od hotelu.

Vybavení: hlavní budova, 24ho-
dinová recepce, restaurace, 3 bary,  
2 bazény se sladkou vodou, dětský ba-
zén, krytý bazén, lehátka a slunečníky 
u bazénu (zdarma), ručníky u bazénu 
(zdarma), bezdrátové připojení k inter-
netu (bezplatně v celém areálu), inter-
netový koutek (zdarma), sauna, turec-

ká lázeň, lázeňské a wellness centrum 
(za poplatek), tenisový kurt (zdarma), 
kadeřnictví, konferenční místnost, mi-
nimarket. 

Internet: WiFi zdarma v celém areálu 
hotelu.

Ubytování: vkusně zařízené pokoje 
s možností přistýlky, individuálně na-
stavitelnou klimatizací, SAT/LCD TV, 
chladničkou, telefonem, trezorem (za 
poplatek cca 10 EUR/týden), koupel-
nou s vanou, WC, vysoušečem vlasů, 
balkonem.  

Služby za poplatek: SPA centrum, 
trezor. 

Pro děti: dětská postýlka (zdarma, na 
vyžádání), dětský bazén, dětské hřiště, 
dětské menu, vysoké židle v restauraci. 

Poznámka: při večeři je vyžadován 
příslušný dress code (dlouhé kalhoty).

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
3,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci. 

www.firo.cz/HUT240

Nádherný rodinný hotel s kvalitním all inclusive servisem.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX

Hotel Utopia Resort and Spa  

all inclusive 

jen s FIRO-tour

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
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KEFALONIA / LIXOURI

Stravování: snídaně, možnost polo-
penze 

Snídaně: bufetového typu s širokým 
výběrem několika jídel. 

Večeře: bufetového typu

Poloha: hotel se nachází v oblasti Lu-
xouri cca 50 m od písčité široké pláže. 
Autobusová zastávka je přímo před 
hotelem, funguje zde pravidelná do-
prava do města Luxouri (4 km), kde 
je řada nákupních možností, barů, 
kaváren a taveren. Cena autobusu je  
4 EUR, taxi má však cenu shodnou. 

Vybavení: hotel se skládá ze tří bu-
dov a recepce. Celkem hotel dispo-
nuje 13 pokoji, což vytváří pohodo-
vou atmosféru. Recepce je otevřena  
24 hod. denně, restaurace, hotelo-
vý bar, bazén, slunečníky a lehátka  
u bazénu zdarma, plážové osušky  
1x za pobyt zdarma. 

Internet: WiFi zdarma v celém areálu 

Ubytování: standardní dvoulůžko-
vé pokoje po kompletní rekonstrukci  
s krásným výhledem do zahrady nebo 
na moře. Pokoje jsou vybaveny indivi-
duální klimatizací, trezorem, SAT/LED 
TV, kávovarem, čajovou soupravou 
(zdarma), WC, sprchou, minibarem 
(za poplatek)  

Služby za poplatek: minibar, sluneč-
níky a lehátka na pláži 5 EUR/den 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
3,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci. 

www.firo.cz/HZI240

Menší butikový hotel s famózní atmosférou. Hotel je po kompletní renovaci a nachází 
se přímo u krásné široké písčité pláže. 

Možnosti obsazení: XX / XXx 

Hotel V Boutique 

jen s FIRO-tour

PRAHA

321 | Prodejní místa na str. 527, 530–531

ŘECKO › KEFALONIA

bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma



KEFALONIA / LIXOURI - XI

Stravování: polopenze formou bu-
fetu 

Snídaně: formou bohatého bufetu 

Večeře: formou bohatého bufetu 

Poloha: resort se nachází cca. 200 m 
od vyhlášené pláže Xi, která je prosla-
vena červeným pískem. Hotel je situo-
ván 8 km od městečka Lixoury. Neda-
leko hotelu je několik barů. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, TV 
místnost, bazén, dětský bazén, dětské 
hřiště, slunečníky a lehátka u bazénu 

zdarma, lehátka a slunečník na pláži  
(za poplatek), restaurace, bar, pool 
bar, obchody, wellness centrum, fit-
ness centrum. 

Internet: WiFi připojení ve všech ve-
řejných prostorách hotelu, včetně po-
kojů, zdarma.

Ubytování: vkusně zařízené pokoje 
s koupelnou, WC, TV/SAT, telefonem, 
lednicí, vysoušečem vlasů, individuální 
klimatizací, rádiem, trezorem, balko-
nem nebo terasou. 

Služby za poplatek: služby wellness 
centra, sauna, parní lázeň, masáže, 
kulečník, tenis s osvětlením. 

Pro děti: dětský bazén, dětské hřiště. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
4,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci. 

www.firo.cz/HAH240

Nově postavený hotel se nachází v osadě Xi, dobře známé pro svou dlouhou krásnou 
písečnou pláž.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX 

Hotel Apollonion Resort & Spa  

KEFALONIA / KEFALONIA

Stravování: snídaně bufetová

Poloha: hotel je umístěný na okra-
ji malé vesničky Karavomylos, cca  
1 km od přístavu, obchodů a taveren 
ve městě Sami. U hotelu se nachází 
oblázková pláž, která se řadí mezi nej-
hezčí na ostrově. 

Vybavení: restaurace, TV místnost, 
internetový koutek a knihovna, bazén 
s mořskou vodou, bar u bazénu, le-
hátka a slunečníky u bazénu zdarma, 
stolní tenis, tenis, jóga. 

Internet: WiFi připojení zdarma.

Ubytování: 1-2lůžkové pokoje s vý-
hledem na hory - klimatizace, koupel-

na s WC, TV, vysoušeč vlasů, telefon, 
trezor, minilednička, balkon/terasa. 
Výhled na moře za poplatek na vyžá-
dání.  

Pro děti: dětská postýlka na vyžádání, 
dětské hřiště.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci. 

www.firo.cz/HSA240

Rodinný hotel zasazený do zeleně poskytuje hostům klid, pohodu a řeckou pohostinnost. 
Výhodou je jeho poloha přímo u krásné pláže.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX

Hotel Sami Beach 

novinka v nabídce
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KEFALONIA / LIXOURI

Stravování: all inclusive 

All inclusive: all inclusive se skládá ze 
snídaně, oběda a večeře formou bu-
fetu, lehké občerstvení během celého 
dne, zmrzlina, sendviče, koláče, čaj  
a zákusky, neomezené množství míst-
ních vybraných alkoholických a neal-
koholických nápojů v baru a restauraci 
dle jejich otevírací doby. (10.00–23.00 
hod.).

Poloha: komplex se nachází cca 120 m  
od písčité pláže s pozvolným vstupem 
do moře. Nejbližší mestečko Luxouri, 
které je druhé největší na ostrově je 
vzdáleno cca. 7km od hotelu. Klienti 
mohou využít pravidelný shuttle bus. 

Vybavení: Recepce, resturace, bar, 
několik bazénů se slunečníky a lehátky 
zdarma,, minimarket, lobby, aquapark 
s několika tobogány, animační progra-
my, dětské hřiště, miniklub, fotbal, te-
nis bez osvětlení, šipky, volejbal, stolní 
tenis, dětský klub. 

Internet: WiFi ve všech prostrách ho-
telu zdarma 

Ubytování: nově vystavené superior 
pokoje v novém komplexu s výhledem 
do zahrady a nebo bočním výhledem 

na moře. Klimatizace zdarma, sprcho-
vý kout, WC, fén, SAT/TV, plazmová 
televize, rychlovarná konvice, prostor-
ný balkon, dětská postýlka na vyžádá-
ní zdarma. 

Pro děti: aquapark, dětský bazén, 
dětský klub 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
3,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci.

www.firo.cz/HZJ240

Nově vystavený komplex v areálu Ionian Sea s velkým aquaparkem.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXxx

Hotel Ionian Superior & Aquapark 
PRAHA

novinka v nabídce

all inclusive 
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KEFALONIA / SKALA

Stravování: polopennze bufetová

Poloha: hotel je vybudován v malém 
soukromém údolí, obklopen maleb-
nou přírodou, s výhledem na maje-
státnost Jónského moře, v oblíbeném 
letovisku Skala v jihovýchodní části 
Kefalonie. Hlavní část turistického le-
toviska je vzdálena pouhých 15 minut 
chůze od hotelu, podél silnice nebo 
po pláži. Hotel dělí od písčité pláže 
jen silnice. V této části může být vstup 
do moře místy kamenitý či oblázkový, 
hlavní písčitá a organizovaná pláž le-
toviska se nachází ve vzdálenosti asi 
1,5 km.

Vybavení: luxusní hotel jen pro do-
spělé nabízí svým náročným hostům 
vstupní halu s recepcí a směnárnou, 
TV místnost, hlavní restauraci „Piace-
re“, středomořskou à la carte restau-
raci „Azzurro“ s výhledem na moře, 
„Bílý“ a „Černý“ bar v exkluzivním 
designu, venkovní bazén, venkovní 
jacuzzi, lehátka a ručníky u bazénu, 
slunečníky a altánky u bazénu, teni-
sový kurt, prestižně vybavené fitness 
a wellness centrum (sauna, hamam, 

jacuzzi, masáže, manikúra či pedikúra 
– na vyžádání), několikrát během po-
bytu se konají tematické večery a veče-
ry s hudbou. Dále hotel nabízí čistírnu 
prádla a pokojový servis.

Internet: WiFi připojení je zdarma ve 
společných prostorách i na pokojích.

Ubytování: luxusně zařízené 2lůž-
kové pokoje jsou vybaveny centrální 
klimatizací, SAT/TV LCD, minibarem, 
rychlovarnou konvicí, trezorem, vy-
soušečem vlasů, župany a přezůvkami, 
žehličkou a žehlicím prknem, zvětšo-
vacím zrcadlem, koupelnou s WC, bal-
konem či terasou.

Služby za poplatek: masáže a pro-
cedury ve wellness centru, konzumace  
z minibaru, tenisový kurt, lehátka a 
slunečníky na pláži.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
4,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci. 

www.firo.cz/HAD240

Hotel Tesoro Blu, postaven a zařízen v duchu minimalistického designu, je výtečnou volbou pro 
zamilované, páry na svatební cestě, páry vyžadující luxus v exkluzivním prostředí, kde je kladen 
důraz na každý detail. Spojení výjimečného designu hotelu s jeho polohou a se specifiky ostrova 
vytváří auru klidného pobytu daleko za hranicemi reality všedních dnů.

Možnosti obsazení: XX

Hotel Tesoro Blu & Spa 

KEFALONIA / SKALA

Stravování: polopenze bufetová 

Poloha: Komplex několika budov ve 
svahu s krásným výhledem na moře 
leží na jihovýchodním pobřeží ostrova 
nedaleko vesnice Skala. Autobusová 
zastávka přímo před hotelem.

Vybavení: Celkem 166 pokojů, vstup-
ní hala s recepcí, směnárna, společen-
ská a konferenční místnost, hlavní re-
staurace s venkovní terasou, bary, dvě 
a la carte restaurace, venkovní bazén  
s mořskou vodou a terasou na slunění, 
lehátka se slunečníky u bazénu zdar-
ma, osušky. 

Internet: Wi-Fi v lobby a na pokojích 
za poplatek 

Ubytování: Dvoulůžkový pokoj 
koupelna/WC (vysoušeč vlasů), indi-
viduální klimatizace, telefon, TV/sat., 
minibar, trezor za poplatek, balkon 
nebo terasa Rodinný pokoj : opticky 
oddělená místnost, koupelna/WC (vy-
soušeč vlasů), individuální klimatizace, 
telefon, TV/sat., minibar, trezor za po-
platek, balkon nebo terasa

Služby za poplatek: výběr masáží  
a relaxačních procedur

Pro děti: dětský bazén s mořskou vo-
dou, mini klub (4-12 let), dětské hřiště, 
animační program.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
4,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci. 

www.firo.cz/HAI240

Hotelový areál s nádherným výhledem na moře. Vhodný pro náročné klienty, 
kteří preferují klid.

Možnosti obsazení: XX / XXx  

Apostalata Island Resort 

pouze pro dospělé

PRAHA

PRAHA

De Luxe dovolená 
pro náročné

De Luxe dovolená 
pro náročné

novinka v nabídce
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KEFALONIA / POROS

Stravování: snídaně bufetová, polo-
penze/plná penze za příplatek

Poloha: Hotel je situovaný asi 100 m 
od pláže (oblázková pláž Embilisi, u 
hotelu vstup do moře přes skálu nebo 
molo) a zhruba 15 minut pěší chůze 
od vesničky Fiskardo, která nabízí pří-
jemné posezení v tavernách s vřelou 
atmosférou či nákupní možností v 
místních obchůdcích. Ve Fiskardo je 
také přístav se spojením na řecký os-
trov Ithaka. Během dne lze pro dopra-
vu do Fiskarda využít hotelový shuttle 
bus. Transfer z letiště trvá cca 1,5 hod.  
Nedoporučujeme klientům s pohybo-
vými omezeními.

Vybavení: Hotelový komplex se sklá-
dá z hlavní budovy a dalších vedlejších 
budov. Dva venkovní bazény, dětský 
bazén, lehátka a slunečníky u bazénu 
zdarma, možnost zapůjčení osušek 
zdarma, bar u bazénu a lobby bar, ně-
kolik restaurací, spa, fitness centrum, 

jógové lekce, tenisové kurty, noční 
kino, obchod se suvenýry, možnost 
zapůjčení jízdních kol. 

Internet: WiFi zdarma.

Ubytování: 2lůžkové pokoje s mož-
ností až 2 přistýlek mají koupelnu se 
sprchou a WC, vysoušeč vlasů, župan 
a přezůvky, TV, telefon, klimatizaci, 
trezor, kávovar, vybavení pro přípravu 
čaje a kávy, minibar, balkon/terasu.  

Pro děti: postýlka (na vyžádání), hři-
ště, bazén, židlička, hlídání dětí (na 
vyžádání). 

Poznámka: Cena nezahrnuje místní 
pobytovou taxu.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
4,00 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci. 

www.firo.cz/HVZ240

Moderní hotel Emelisse Art se nachází asi 100 metrů od přírodní oblázkové pláže se skalisky.

Možnosti obsazení: 
2lůžkový pokoj Executive s výhledem na moře/do zahrady: XX
Junior suite s výhledem na moře: XXx / XXX / XXxx

Hotel Emelisse Nature Resort 

KEFALONIA / LASSI

Stravování: bez stravy 

Poloha: menší, rodinný a pečlivě ve-
dený hotel Lorenzo má výhodnou 
polohu nedaleko krásných pláží – nej-
bližší písčitá pláž u hotelu Mediterrané 
je vzdálena jen asi 150 m, Paleostafi-
da – Antonio Beach cca 300 m, Makris 
Gialos cca 400 m. Od pěkného a živé-
ho centra Lassi s tavernami, obchody 
a kavárnami je vzdálen jen 100 m. 
Nedaleko je také zastávka autobusu, 
jímž se můžete dopravit do asi 6 km 
vzdáleného Argostoli.

Vybavení: recepce, WiFi, restaurace, 
hlavní bar, společenská místnost, po-
kojový servis, sluneční terasa, venkov-
ní bazén s lehátky a slunečníky, bar/ 
snack bar u bazénu, biliár, stolní tenis, 
pěkná zahrada plná stromů a květino-
vých záhonů.

Ubytování: studio pro 2 až 3 oso-
by, 1ložnicový apartmán, 2ložnicový 
apartmán a rodinný pokoj. Všechny 
typy ubytování jsou vybaveny koupel-
nou s WC, klimatizací, SAT/TV, telefo-
nem, balkonem či terasou.

Služby za poplatek: WiFi, pokojový 
servis, lehátka a slunečníky na plá-
ži, trezor na recepci (10 EUR/týden),  
klimatizace (5 EUR/den). 

www.firo.cz/HLO240

Kosmopolitní a živé letovisko Lassi nabízí spoustu možností k procházkám, k nákupům, k posezení a k výbornému obědu 
či večeři v některé ze znamenitých taveren. V hotelu vládne přátelská atmosféra, jako doma se tu cítí hlavně hosté z Velké 
Británie či Německa, kteří se sem opakovaně vrací. Hotel má všechna pro ke strávení příjemné dovolené za výhodnou 
cenu. Vzhledem k jednoduššímu stylu vybavení pokojů doporučujeme méně až středně náročným klientům.

Možnosti obsazení: 
studio: XX / XXx
rodinný pokoj: XXx / XXX
1ložnicový apartmán: XXx / XXX / XXxx
2ložnicový apartmán: XXXXx / XXXXX / XXXxx

Hotel Lorenzo 

novinka v nabídce

PRAHA 

1. dítě do 12 let
 3 990 Kč

PRAHA
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Řecko – Ithaka
Hladina průzračných vod Jónského moře, kolem roztroušené vysoké zelené homole ostrovů 
a ostrůvků, malinké a větší zátočiny s vybělenými hladkými oblázky, malé rybářské přístavy 
a do všech směrů pomalu si plující jachty.

Dokonale krytý záliv, z něhož, kam až oko dohlédne, vyrůstají od břehů po úpatích kopců barevné domečky, fantasticky 
ladící s barvami moře, oblohy, kamenů, stromů, lodí a bárek. Uvnitř zálivu vás dojme malinký ostrůvek s kostelíkem, 
kterému se říká Lazaretto. Tady poznáte, že už nejste ve všedním životě, a proto se vám nebude chtít toto místo opouštět.

Ithaka na každého návštěvníka zapůsobí svým osobi-
tým kouzlem. Nádherná divoká příroda hor kontras-
tující s olivovými háji a zelenými úrodnými údolími, 
s  malinkými oblázkovými zátokami a  oslnivě třpy-
tivým mořem. Pomalé tempo života v  odlehlých 

horských vesničkách, a  konec konců i  v  přístavních 
městečkách, kde bary, taverny a domy nabízející uby-
tování vítají ostrovem nadšené turisty a jachtaře, kte-
ří tu kotví. Je v nich živo a veselo, přesto se tu žije jinak 
a Ithačané znají dobře svůj poklad. Díky své nepopsa-
telné kráse vás Ithaka nikdy nemůže zklamat. Milio-
nům lidí na světě je Ithaka známá jako rodná země 
hrdiny Homérova eposu „Odysseus“. Představuje uni-
verzální symbol nostalgie, stesku po domově a lásky 
člověka k rodné zemi. To jsou kouzla, která z ostrova 
Ithaka činí idylický jónský ráj.

Vathi – hlavní město ostrova postavené jako di-
vadlo kolem jednoho z nejpřírodnějších přístavů 

v  Řecku. Život se soustředí kolem náměstí a  na ná-
břeží, kde jsou obchody, kavárny, taverny, malé hotely, 
studia a apartmány.

Lazaretto – ostrůvek v zálivu dříve sloužil jako karan-
ténní zóna, jako vězení, nyní má malý kostelík, kde 
se konají svatební obřady. Na vrcholku hory Loutsa 
se nachází pevnost založená Francouzi v  r. 1807, 

INFORMACE rozloha: 103 km2 • počet obyvatel: cca 3 000 • časový posun: + 1 hod.
• měna: euro • úřední jazyk: řečtina • doba letu: cca 2 hod. • trajekt na ostrov Ithaka: cca 30 minut

DELEGÁTSKÝ SERVIS Na Ithace není zajištěna stálá delegátská služba, delegát je na Kefalonii 
a s klienty pobývajícími na Ithace je v telefonickém spojení. Delegát doprovodí klienty do přístavu 
v Sami, kde se nalodí na trajekt do Piso Aetos (doba trvání trajektu asi 30 minut), na zpáteční cestě 

v den odletu je v Sami opět vyzvedne a společně s ostatními klienty na Kefalonii je doprovodí na 
letiště. Transfer z Piso Aetos do Vathi a zpět je zajištěn taxi, doba trvání je asi 20 min. Nevylučujeme 
možnost, že v případě změny letového řádu nebo časového řádu trajektu bude první či poslední noc 

na Ithace nahrazena noclehem na Kefalonii v hotelu stejné kategorie.

FIRO NÁZOR pro romantiky, milovníky hor a divoké přírody
• pro ty, kteří hledají něco neobvyklého a neobyčejného • malý středomořský ráj ticha a klidu

� 
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kde jsou  stále 
k vidění 2 kanóny. Zátoka Nymf se nachází hned za 
Vathi, severním směrem.

Archeologické muzeum – vystavuje nálezy objeve-
né při vykopávkách v Aetos. Pozůstatky starověkého 
sídliště Alalcomenae, kde možná býval Odysseův 
palác, můžete prozkoumat asi 6 km severně od 
Vathi.

Enoghi – je nejvyšším a zároveň nejodlehlejším mís-
tem na ostrově. Krásný byzantský kostel Panny Marie 
stojí uprostřed náměstíčka a opatruje nádherné fres-
ky. Benátský zvon je z r. 1682.

Klášter Kathara – vysoko na úpatí hory Neritos sto-
jí klášter ze 16. st., je domovem ikony Panny Marie. 

 Klášter je možné na-
vštívit. Právě odtud se 
nabízí snad nejkrásnější 
výhledy na Ithaku, Vathi 
a vzdálenou  Kefalonii.

Perachori  – tradiční 
vesnička ležící nad 

Vathi, jíž se přezdívá 
„Balkon“ Ithaky, neboť je 
odsud nádherný panora-
matický výhled na ostrov. 
Vesnice je známá svým ví-
nem a na konci července se 
tu slaví jeho svátek.

Stavros  – atraktiv- ní místo a  hlavní centrum 
severní Ithaky. Za návštěvu zde stojí kostel, arche-

ologické muzeum, busta Odyssea ve středu náměstí 
v parku. 4 km odtud se nachází Pilicata a „Homérova 
škola“, kde někteří odborníci předpokládají nalezení 
Odysseova paláce. Ze Stavrosu pochází místní speci-
alita „rovani“, kterou musíte ochutnat.

Frikes a  Kioni  – populární malebné vesničky 
s  příjemným nábřežím, tavernami a  kavárnami, 

nabízí se tu turistické ubytování. U  Kioni jsou vidět 
ruiny starých větrných mlýnů, odtud je také možné se 
vydat starou stezkou pro oslíky až do vesnice Anoghi.

Piso Aetos  – na vrcholu hory jsou gigantické 
kyklopské zdi a  pozůstatky starověkého sídliště, 

jedno z dalších míst, které by mohlo být Odysseovým 
palácem.

Nejkrásnější pláže Ithaky – všechny pláže a zátočiny 
jsou oblázkové, omývané klidnými tyrkysovými vo-
dami Jónského moře.
JIŽNÍ ITHAKA
Dexa – široký záliv s  úzkou oblázkovou pláží ohra-
ničenou v  pozadí olivovými sady. Oceněna modrou 
vlajkou EU.
Loutsa – v zálivu Vathi, malá oblázková pláž, oblíbená 
místními obyvateli. Oceněna modrou vlajkou EU.
Filiatro – nádherná pláž 4 km od Vathi, s lehátky, slu-
nečníky a kantýnou během hlavní sezóny.
Gidaki – největší pláž ostrova, lze se k  ní dostat na 
člunu nebo vodním taxi.
Sarakiniko – 2 zátočiny v  širokém zálivu, 4 km od 
Vathi, první je rybářská pláž, druhá je pláž nudistická.

SEVERNÍ ITHAKA
Polis Bay – pláž pod vesnicí Stavros, chráněný ry-
bářský přístav. Lehátka a slunečníky, kantýna během 
hlavní sezóny.
Frikes – malé zátočiny mezi Frikes a Kioni, se schody 
na pláž rovnou z cesty.
Afales – malebná kamenitá pláž 
vyhlížející z  dálky ostrov 
 Le¢ áda.
Ag. Ioannis – široká pláž 
na západní straně os-
trova s  výhledem na 
Kefalonii.

kde jsou  stále 
k vidění 2 kanóny. Zátoka Nymf se nachází hned za 

tu slaví jeho svátek.

Stavros  – atraktiv- ní místo a  hlavní centrum 

ODLETY
–  z Prahy na Kefalonii na 7/14 nocí – 

následně trajekt na Ithaku

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Kefalonia–
Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 

a případného palivového příplatku • transfer z letiště do přístavu 
v Sami a zpět • trajekt ze Sami do Piso Aetos na Ithace a zpět 
• transfer  do hotelu a zpět do přístavu • příslušný počet nocí ve 
vybraném ubytování • stravování dle výběru • asistenční služba 
delegáta FIRO-tour na telefonu • zákonné pojištění dle zákona 
159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely  

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Děti 
již od 2 990 Kč

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

3. a 4. osoba za mimořádně 
nízkou cenu

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %



Řecko – Ithaka
Hladina průzračných vod Jónského moře, kolem roztroušené vysoké zelené homole ostrovů 
a ostrůvků, malinké a větší zátočiny s vybělenými hladkými oblázky, malé rybářské přístavy 
a do všech směrů pomalu si plující jachty.

Dokonale krytý záliv, z něhož, kam až oko dohlédne, vyrůstají od břehů po úpatích kopců barevné domečky, fantasticky 
ladící s barvami moře, oblohy, kamenů, stromů, lodí a bárek. Uvnitř zálivu vás dojme malinký ostrůvek s kostelíkem, 
kterému se říká Lazaretto. Tady poznáte, že už nejste ve všedním životě, a proto se vám nebude chtít toto místo opouštět.

Ithaka na každého návštěvníka zapůsobí svým osobi-
tým kouzlem. Nádherná divoká příroda hor kontras-
tující s olivovými háji a zelenými úrodnými údolími, 
s  malinkými oblázkovými zátokami a  oslnivě třpy-
tivým mořem. Pomalé tempo života v  odlehlých 

horských vesničkách, a  konec konců i  v  přístavních 
městečkách, kde bary, taverny a domy nabízející uby-
tování vítají ostrovem nadšené turisty a jachtaře, kte-
ří tu kotví. Je v nich živo a veselo, přesto se tu žije jinak 
a Ithačané znají dobře svůj poklad. Díky své nepopsa-
telné kráse vás Ithaka nikdy nemůže zklamat. Milio-
nům lidí na světě je Ithaka známá jako rodná země 
hrdiny Homérova eposu „Odysseus“. Představuje uni-
verzální symbol nostalgie, stesku po domově a lásky 
člověka k rodné zemi. To jsou kouzla, která z ostrova 
Ithaka činí idylický jónský ráj.

Vathi – hlavní město ostrova postavené jako di-
vadlo kolem jednoho z nejpřírodnějších přístavů 

v  Řecku. Život se soustředí kolem náměstí a  na ná-
břeží, kde jsou obchody, kavárny, taverny, malé hotely, 
studia a apartmány.

Lazaretto – ostrůvek v zálivu dříve sloužil jako karan-
ténní zóna, jako vězení, nyní má malý kostelík, kde 
se konají svatební obřady. Na vrcholku hory Loutsa 
se nachází pevnost založená Francouzi v  r. 1807, 

INFORMACE rozloha: 103 km2 • počet obyvatel: cca 3 000 • časový posun: + 1 hod.
• měna: euro • úřední jazyk: řečtina • doba letu: cca 2 hod. • trajekt na ostrov Ithaka: cca 30 minut

DELEGÁTSKÝ SERVIS Na Ithace není zajištěna stálá delegátská služba, delegát je na Kefalonii 
a s klienty pobývajícími na Ithace je v telefonickém spojení. Delegát doprovodí klienty do přístavu 
v Sami, kde se nalodí na trajekt do Piso Aetos (doba trvání trajektu asi 30 minut), na zpáteční cestě 

v den odletu je v Sami opět vyzvedne a společně s ostatními klienty na Kefalonii je doprovodí na 
letiště. Transfer z Piso Aetos do Vathi a zpět je zajištěn taxi, doba trvání je asi 20 min. Nevylučujeme 
možnost, že v případě změny letového řádu nebo časového řádu trajektu bude první či poslední noc 

na Ithace nahrazena noclehem na Kefalonii v hotelu stejné kategorie.

FIRO NÁZOR pro romantiky, milovníky hor a divoké přírody
• pro ty, kteří hledají něco neobvyklého a neobyčejného • malý středomořský ráj ticha a klidu

� 
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kde jsou  stále 
k vidění 2 kanóny. Zátoka Nymf se nachází hned za 
Vathi, severním směrem.

Archeologické muzeum – vystavuje nálezy objeve-
né při vykopávkách v Aetos. Pozůstatky starověkého 
sídliště Alalcomenae, kde možná býval Odysseův 
palác, můžete prozkoumat asi 6 km severně od 
Vathi.

Enoghi – je nejvyšším a zároveň nejodlehlejším mís-
tem na ostrově. Krásný byzantský kostel Panny Marie 
stojí uprostřed náměstíčka a opatruje nádherné fres-
ky. Benátský zvon je z r. 1682.

Klášter Kathara – vysoko na úpatí hory Neritos sto-
jí klášter ze 16. st., je domovem ikony Panny Marie. 

 Klášter je možné na-
vštívit. Právě odtud se 
nabízí snad nejkrásnější 
výhledy na Ithaku, Vathi 
a vzdálenou  Kefalonii.

Perachori  – tradiční 
vesnička ležící nad 

Vathi, jíž se přezdívá 
„Balkon“ Ithaky, neboť je 
odsud nádherný panora-
matický výhled na ostrov. 
Vesnice je známá svým ví-
nem a na konci července se 
tu slaví jeho svátek.

Stavros  – atraktiv- ní místo a  hlavní centrum 
severní Ithaky. Za návštěvu zde stojí kostel, arche-

ologické muzeum, busta Odyssea ve středu náměstí 
v parku. 4 km odtud se nachází Pilicata a „Homérova 
škola“, kde někteří odborníci předpokládají nalezení 
Odysseova paláce. Ze Stavrosu pochází místní speci-
alita „rovani“, kterou musíte ochutnat.

Frikes a  Kioni  – populární malebné vesničky 
s  příjemným nábřežím, tavernami a  kavárnami, 

nabízí se tu turistické ubytování. U  Kioni jsou vidět 
ruiny starých větrných mlýnů, odtud je také možné se 
vydat starou stezkou pro oslíky až do vesnice Anoghi.

Piso Aetos  – na vrcholu hory jsou gigantické 
kyklopské zdi a  pozůstatky starověkého sídliště, 

jedno z dalších míst, které by mohlo být Odysseovým 
palácem.

Nejkrásnější pláže Ithaky – všechny pláže a zátočiny 
jsou oblázkové, omývané klidnými tyrkysovými vo-
dami Jónského moře.
JIŽNÍ ITHAKA
Dexa – široký záliv s  úzkou oblázkovou pláží ohra-
ničenou v  pozadí olivovými sady. Oceněna modrou 
vlajkou EU.
Loutsa – v zálivu Vathi, malá oblázková pláž, oblíbená 
místními obyvateli. Oceněna modrou vlajkou EU.
Filiatro – nádherná pláž 4 km od Vathi, s lehátky, slu-
nečníky a kantýnou během hlavní sezóny.
Gidaki – největší pláž ostrova, lze se k  ní dostat na 
člunu nebo vodním taxi.
Sarakiniko – 2 zátočiny v  širokém zálivu, 4 km od 
Vathi, první je rybářská pláž, druhá je pláž nudistická.

SEVERNÍ ITHAKA
Polis Bay – pláž pod vesnicí Stavros, chráněný ry-
bářský přístav. Lehátka a slunečníky, kantýna během 
hlavní sezóny.
Frikes – malé zátočiny mezi Frikes a Kioni, se schody 
na pláž rovnou z cesty.
Afales – malebná kamenitá pláž 
vyhlížející z  dálky ostrov 
 Le¢ áda.
Ag. Ioannis – široká pláž 
na západní straně os-
trova s  výhledem na 
Kefalonii.

kde jsou  stále 
k vidění 2 kanóny. Zátoka Nymf se nachází hned za 

tu slaví jeho svátek.

Stavros  – atraktiv- ní místo a  hlavní centrum 

ODLETY
–  z Prahy na Kefalonii na 7/14 nocí – 

následně trajekt na Ithaku

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Kefalonia–
Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 

a případného palivového příplatku • transfer z letiště do přístavu 
v Sami a zpět • trajekt ze Sami do Piso Aetos na Ithace a zpět 
• transfer  do hotelu a zpět do přístavu • příslušný počet nocí ve 
vybraném ubytování • stravování dle výběru • asistenční služba 
delegáta FIRO-tour na telefonu • zákonné pojištění dle zákona 
159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely  

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Děti 
již od 2 990 Kč

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

3. a 4. osoba za mimořádně 
nízkou cenu

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %



ITHAKA / VATHI

Stravování: snídaně

Snídaně: rozšířené kontinentální 
(káva, čaj, džus, mléko, chléb, máslo, 
marmeláda, salám, sýr, vejce, jogurt, 
ovocný kompot, med, sladké pečivo, 
kukuřičné lupínky), během července  
a srpna jsou snídaně formou bufetu,  
v červnu a v září mohou být servírované.

Poloha: u kapitána Giannise budete 
bydlet přímo v srdci Odysseova os-
trova, v přístavním městečku Vathi  
a hlavním centru ostrova. Nejbližší 
vstup do moře je jen 20 m od hote-
lu, kde je malinká oblázková pláž na 
konci nábřeží. Další krásné pláže Itha-
ky najdete ve vzdálenosti od 900 m 
(nejblíže je pláž Loutsa - cca 820 m).  
K nejbližším obchodům, tavernám a ka-
várnám to je podél nábřeží asi 400 m. 
Větší supermarket je ve vzdálenosti asi 
1 km. Není tu nouze o taverny s výbor-
ně připraveným jídlem a s hezkým po-
sezením přímo na nábřeží. Transfer taxi 
z přístavu v Piso Aetos trvá asi 25 min.  

Vybavení: recepce (je zde možné 
zdarma si vypůjčit vysoušeč vlasů), 
venkovní bazén s mořskou vodou, te-
rasa se slunečníky a lehátky, bar/sna-
ck bar u bazénu, kde se podává také 

Místo jako stvořené pro romantiky a  zamilované, kteří navíc milují úniky do krásné přírody, do míst, kde neexis-
tuje spěch a shon, kde  jako by čas nic neznamenal a prostor byl jen divoká příroda a nekonečné moře. Hotel 
je ideální pro ty z vás, kdo hledáte  klid a pohodu, skryté nádherné pláže, které si sami pro sebe objevíte na kole 
nebo při plavbě člunem podél pobřeží. 

Hotel a apartmány Captain Giannis 

jen s FIRO-tour

1. dítě do 18 let
 od 2 990 Kč

2. dítě do 18 let
 za mimořádnou cenu

3. a 4. osoba 
za mimořádnou cenu

PRAHA
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klimatizace 
zdarma

bezplatně 
WiFi



Možnosti obsazení: standardní pokoj: XX / XXx / XXX
apartmán: XX / XXX / XXxx / XXXx / XXXX

snídaně, zahrada. Sympatičtí majitelé 
hotelu zajistí pronájem jízdních kol či 
motorového člunu, neboť i těmito ro-
mantickými způsoby můžete prozkou-
mat krásy ostrova.  

Internet: WiFi je zdarma u bazénu  
a v recepci. 

Ubytování: originálně řešené pokoje, 
suity a apartmány každého překvapí 
svými barevnými variacemi, výběrem 
nábytku a perfektně sladěnou deko-
rací. Každý pokoj je jiný, všechny ale 
mají společné pohodlí, útulnost a vy-
bavenost koupelnou s WC (sprcha), 
klimatizací, ledničkou, rychlovarnou 
konvicí, SAT/TV, trezorem, telefonem, 
balkonem či terasou. Apartmány (obý-
vací místnost s vybavenou moderní 

kuchyňkou, jídelním stolem, gaučem 
a se samostatnou ložnicí) jsou všechny 
v přízemí a s venkovní terasou (3. a 4. 
lůžko je rozkládací gauč). Dětská po-
stýlka je zdarma, požadavek je nutné 
uvést do poznámky.   

Služby za poplatek: pronájem 
jízdních kol (cca 7 až 11 EUR/den), 
motorky, auta či motorového člunu  
(50 EUR 9.30-17.00 hod.), uvedená 
cena je orientační a není v ní započítá-
na spotřeba pohonných hmot.  

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR/ pokoj/ noc splatná v den 
příjezdu na recepci.

www.firo.cz/HCG2E6
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Lefkáda je jedním z klenotů Jónského souostroví. 
Z její krásy se návštěvníkům tají dech. 

Strmé vápencové srázy západního pobřeží ukrývají překrásné pláže se zlatavým 
či bílým pískem. Jsou omývané průzračně čistým mořem, jehož barva se dá jen těžko 

popsat. Pod ostrými slunečními paprsky hraje 
mořská hladina všemi odstíny modři, od blankytné po 
tyrkysovou. Pláže západního pobřeží ostrova jsou právem 
řazeny mezi nejkrásnější pláže nejen v Řecku a jsou oblíbeným 
výletním místem.

Pokud neholdujete ležení na pláži či vodním spor-
tům, pro jejichž provozování má ostrov ideální pod-
mínky, můžete podnikat pěší túry, půjčit si kolo, 
motorku či auto a ostrov poznávat způsobem vám 
nejmilejším. Možností i míst stojících za vidění je 

tu nespočet. Le  áda je zelený ostrov plný olivovníků, 
citrusů, cypřišů a  fíkovníků. Vzduch prosycený vůní 
ibišků a muškátů, úchvatné přírodní scenérie, křišťá-
lové moře a nad ním se vzpínající skály – ideální mís-
to pro pohodovou dovolenou.

INFORMACE rozloha: 592 km2 • počet obyvatel: cca 24 000 • časový posun: +1 hod. 
• měna: euro • úřední jazyk: řečtina • doba letu: cca 1 hod. 50 min.

FIRO NÁZOR pro všechny věkové kategorie • příjemné klima, krásné výhledy
• bohatá nabídka vodních sportů v Nidri

• pláže na západním pobřeží ostrova patří mezi nejkrásnější v Řecku

Řecko – Lefkáda Lygla
Nikiana

Nidri

LEFKÁDA

LEFKÁDA

Vassiliki

Řecko – LefkádaŘecko – LefkádaŘecko – LefkádaŘecko – LefkádaŘecko – Lefkáda
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FIRO-tour

Lygia a Nikiana
Nevelká letoviska a  zároveň malebné rybář-

ské vesničky leží na východním pobřeží ostrova 
Le� áda. Pláží je v  okolí Nikiany a  Lygie hned 
několik, jmenujme Porto Lygia nebo Pasha. 
Jsou většinou oblázkové. Středisko Nikiana je 
spíše klidnější, pokud však máte rádi boha-
tý noční život, můžete se vydat do hlavního 
města. Krásná kopcovitá krajina je rájem pě-
ších turistů a milovníků horských túr a nabízí 
 neopakovatelné výhledy. Lygia je ještě blíže 
hlavnímu městu, je rušnější a má také hezký 
přístav a vyhlášené rybí restaurace.

Perigiali
Letovisko ležící asi 1 km před Nidri. Uby-

tovací kapacity jsou postaveny po stranách 
místní komunikace, která spojuje hlavní 
město s Nidri. V Peri giali najdete minimarkety se zá-
kladním sortimentem a také několik taveren. Za noč-
ním životem a nákupy suvenýrů je možné se vydat do 
Nidri, a to buď pěšky, nebo místním autobusem či taxi.

Nidri
Druhé největší městečko Le� ády se nachází na 

jejím východním pobřeží. Je rozprostřeno v  délce 

 někol ika 
kilometrů podél moře 
a  ohraničeno zelenými vrcholky hor. Pláže v  Nidri 
jsou posety většinou oblázky a  lemovány vzrostlou 
zelení. Na své si přijdou milovníci nočního života, 
vodních sportů, ale i  ti, kteří vyhledávají klidnější 
prostředí.
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ODLETY
– z Prahy do Prevezy na 7/14 nocí
– z Prahy do Prevezy na 10/11 nocí
– z Brna do Prevezy na 10/11 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Preveza–Praha 
případně Brno–Preveza–Brno  vč. letištních a bezpečnostních 
poplatků, letištní asistence a  palivového příplatku • transfer 
z letiště do hotelu a zpět • příslušný počet nocí ve vybraném 
ubytování • stravování dle výběru • služby delegáta FIRO-tour 
• zákonné pojištění dle zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely  

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

(ceny na vyžádání)

Nevelká letoviska a  zároveň malebné rybář-
ské vesničky leží na východním pobřeží ostrova 
Le� áda. Pláží je v  okolí Nikiany a  Lygie hned 
několik, jmenujme Porto Lygia nebo Pasha. 

město s Nidri. V Peri giali najdete minimarkety se zá-
kladním sortimentem a také několik taveren. Za noč-

 někol ika 
kilometrů podél moře 

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %



Lefkáda je jedním z klenotů Jónského souostroví. 
Z její krásy se návštěvníkům tají dech. 

Strmé vápencové srázy západního pobřeží ukrývají překrásné pláže se zlatavým 
či bílým pískem. Jsou omývané průzračně čistým mořem, jehož barva se dá jen těžko 

popsat. Pod ostrými slunečními paprsky hraje 
mořská hladina všemi odstíny modři, od blankytné po 
tyrkysovou. Pláže západního pobřeží ostrova jsou právem 
řazeny mezi nejkrásnější pláže nejen v Řecku a jsou oblíbeným 
výletním místem.

Pokud neholdujete ležení na pláži či vodním spor-
tům, pro jejichž provozování má ostrov ideální pod-
mínky, můžete podnikat pěší túry, půjčit si kolo, 
motorku či auto a ostrov poznávat způsobem vám 
nejmilejším. Možností i míst stojících za vidění je 

tu nespočet. Le  áda je zelený ostrov plný olivovníků, 
citrusů, cypřišů a  fíkovníků. Vzduch prosycený vůní 
ibišků a muškátů, úchvatné přírodní scenérie, křišťá-
lové moře a nad ním se vzpínající skály – ideální mís-
to pro pohodovou dovolenou.

INFORMACE rozloha: 592 km2 • počet obyvatel: cca 24 000 • časový posun: +1 hod. 
• měna: euro • úřední jazyk: řečtina • doba letu: cca 1 hod. 50 min.

FIRO NÁZOR pro všechny věkové kategorie • příjemné klima, krásné výhledy
• bohatá nabídka vodních sportů v Nidri

• pláže na západním pobřeží ostrova patří mezi nejkrásnější v Řecku

Řecko – Lefkáda Lygla
Nikiana

Nidri

LEFKÁDA

LEFKÁDA

Vassiliki

Řecko – LefkádaŘecko – LefkádaŘecko – LefkádaŘecko – LefkádaŘecko – Lefkáda
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FIRO-tour

Lygia a Nikiana
Nevelká letoviska a  zároveň malebné rybář-

ské vesničky leží na východním pobřeží ostrova 
Le� áda. Pláží je v  okolí Nikiany a  Lygie hned 
několik, jmenujme Porto Lygia nebo Pasha. 
Jsou většinou oblázkové. Středisko Nikiana je 
spíše klidnější, pokud však máte rádi boha-
tý noční život, můžete se vydat do hlavního 
města. Krásná kopcovitá krajina je rájem pě-
ších turistů a milovníků horských túr a nabízí 
 neopakovatelné výhledy. Lygia je ještě blíže 
hlavnímu městu, je rušnější a má také hezký 
přístav a vyhlášené rybí restaurace.

Perigiali
Letovisko ležící asi 1 km před Nidri. Uby-

tovací kapacity jsou postaveny po stranách 
místní komunikace, která spojuje hlavní 
město s Nidri. V Peri giali najdete minimarkety se zá-
kladním sortimentem a také několik taveren. Za noč-
ním životem a nákupy suvenýrů je možné se vydat do 
Nidri, a to buď pěšky, nebo místním autobusem či taxi.

Nidri
Druhé největší městečko Le� ády se nachází na 

jejím východním pobřeží. Je rozprostřeno v  délce 

 někol ika 
kilometrů podél moře 
a  ohraničeno zelenými vrcholky hor. Pláže v  Nidri 
jsou posety většinou oblázky a  lemovány vzrostlou 
zelení. Na své si přijdou milovníci nočního života, 
vodních sportů, ale i  ti, kteří vyhledávají klidnější 
prostředí.
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ODLETY
– z Prahy do Prevezy na 7/14 nocí
– z Prahy do Prevezy na 10/11 nocí
– z Brna do Prevezy na 10/11 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Preveza–Praha 
případně Brno–Preveza–Brno  vč. letištních a bezpečnostních 
poplatků, letištní asistence a  palivového příplatku • transfer 
z letiště do hotelu a zpět • příslušný počet nocí ve vybraném 
ubytování • stravování dle výběru • služby delegáta FIRO-tour 
• zákonné pojištění dle zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely  

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

(ceny na vyžádání)

Nevelká letoviska a  zároveň malebné rybář-
ské vesničky leží na východním pobřeží ostrova 
Le� áda. Pláží je v  okolí Nikiany a  Lygie hned 
několik, jmenujme Porto Lygia nebo Pasha. 

město s Nidri. V Peri giali najdete minimarkety se zá-
kladním sortimentem a také několik taveren. Za noč-

 někol ika 
kilometrů podél moře 

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %
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Večerní Le� as – autobusový výlet
Město Le� as je 3. hlavním městem v  historii 

ostrova a současně největším městem celého ostro-
va s  cca 16 000 obyvateli. Dějiny města sahají hlu-
boko do historie, kdy bylo jednou z kolonií Korintu. 
Ve 14. st. se celé město přesunulo do pevnosti Sant 
Maura, aby se lépe mohlo bránit nepřátelům. Přes-
to se později na poměrně dlouhou dobu dostalo 
pod nadvládu Osmanské říše. Současné město Lef-
kas bylo vybudováno až koncem 17. st., a to za doby 
nadvlády Benátčanů. Město bylo znovu vystavěno 
po zničujícím zemětřesení r. 1825. Ve městě si pro-
hlédnete centrální náměstí s nespočtem restaurací 
a  kostelů, úzké romantické uličky zvané Cantounia 
a nově vybudovaný přístav, podíváte se i do městské 
knihovny ze 16. st.

Ostrovy kolem Le� ády – okružní plavba
Skvělý způsob, jak vidět ostrovy kolem Le� ády. 

V první řadě navštívíte jeskyni Papanikolis, kde bude-
te mít možnost si zaplavat. Další zastávkou je ostrov 

 Meganissi, kde 
je čas na procházku a prohlídku časem za-
pomenuté vesničky Spartochori. Kapitán lodi dále 
zamíří na jednu z krásných a opuštěných pláží, kde 
se vám může poštěstit zahlédnout delfíny. Během 
 koupání vám posádka připraví oběd, skvělé grilova-
né pochoutky. Dále se popluje kolem soukromého 
ostrova Scorpios vlastněného rodinou Aristotela 
Onassise. I zde budete mít možnost si zaplavat. Na 
cestě zpět se pluje kolem ostrova Madouri.

Putování po ostrově – autobusový výlet
Cesta začíná návštěvou známé benátské 

 pevnosti Sant Maura a  dále prohlídkou archeolo-
gického muzea ve městě Le� as. Následuje návštěva 
nejdůležitějšího náboženského monumentu na ost-
rově – kláštera Faneromeni s překrásným výhledem. 
Během výletu se od průvodce dozvíte mnoho o his-
torii, tradicích a životě ostrovanů. Krátká zastávka je 
také v  horské vesnici Karia, kde si budete moci za-
koupit místní ručně dělané výrobky, prohlédnout si 
zdejší obchůdky a  dát si kávu. Poté výlet pokračuje 
na západní pobřeží, které je proslulé nejkrásnějšími 
plážemi světa, jako je například pláž Porto Katsiki či 
Kathisma. Na pláži Kathisma je asi dvouhodinová 
přestávka, můžete v klidu poobědvat a užít si plavá-
ní v blankytně modré vodě. Poslední zastávkou výle-
tu je letovisko Vasiliki – ráj windsurfařů.

Řecký večer
Večerní plavba z Nidri na ostrov Meganissi, kde 

vás ve vesničce Spartochori skvěle pohostí majitelé 
rodinné taverny Lakis. Ukážou vám, jak se tancují 

tradiční řecké tance 
jako zebetiko či rebetiko 
a hlavně místní tanec se 
stolem na hlavě. K veče-
ři jsou   podávány před-
krmy, jako hlavní menu 
bývá  grilované kuře či 
vepřový steak a samozřej-
mě lahodné le� aské víno 
v dostatečném množství.

Tajemství Epiru – 
 autobusový výlet

Výlet vás zavede do vnit-
rozemí regionu Epirus. Navštívíte starověké město 
Nikopolis, budete pokračovat k bájné řece Acheron, 
řece, po které se přeplavovaly duše zemřelých do 
podsvětí k  bohu Hádovi. Řeku obklopuje nádherná 
krajina. Cílem další cesty je turistické středisko Par-
ga, známé jako klenot celého regionu Epirus. Čas 
je možné strávit plaváním nebo prohlídkou centra 
města se středověkou pevností či jen návštěvou 
místních obchůdků a kaváren.

Vybrané výlety jsou doprovázeny česky hovořícím 
průvodcem. Orientační ceny výletů naleznete v  ce-
níku katalogu.

VÝLETY

 Meganissi, kde 
je čas na procházku a prohlídku časem za-
pomenuté vesničky Spartochori. Kapitán lodi dále 

tradiční řecké tance 
jako zebetiko či rebetiko 
a hlavně místní tanec se 
stolem na hlavě. K veče-
ři jsou   podávány před-
krmy, jako hlavní menu 
bývá  grilované kuře či 
vepřový steak a samozřej-
mě lahodné le� aské víno 
v dostatečném množství.

T
Výlet vás zavede do vnit-

rozemí regionu Epirus. Navštívíte starověké město 

CENY VÝLETŮ dospělý

Ostrovy kolem Lefkády 30 EUR
Řecký večer 38 EUR
Putování po ostrově 34 EUR
Tajemství Epiru 36 EUR
Večerní Lefkas 14 EUR

Pozn.: Děti do 5 let jsou zdarma bez nároku na sedačku 
v autobuse. Děti od 5 let do 12 let věku platí poloviční cenu.
Uvedené ceny jsou pouze orientační. Možnost dalších 
fakultativních výletů a bližší informace k organizaci 
a realizaci jednotlivých výletů vám podá delegát FIRO-tour, 
u kterého můžete fakultativní výlety zakoupit.



LEFKÁDA / AGIOS NIKITAS

Stravování: bez stravy

Poloha: malá vesnička Ag. Nikitas se 
nachází na severozápadním pobřeží 
ostrova, studia Argo jsou situována 
jen 15 m od hl. ulice vedoucí k moři, 
od pláže jsou vzdálena asi 230 m. 
Transfer z letiště v Preveze trvá okolo 
1 hodiny. Nedaleko Ag. Nikitas se na-
cházejí vyhlášené pláže, například pláž 
Milos (náročnější výšlap po schodech 
přes kopec, doporučujeme dobrou 
vycházkovou obuv), Kathisma či Pef-
koulia. Vzdálenost do hlavního města 
Lefkas je 15 km, místním autobusem 
se tam snadno dopravíte. Koupání  
v Ag. Nikitas je příjemné, voda je zde 
klidná, vstup do vody pozvolný. Ves-
nička je obklopena zalesněnými kopci 
a skalnatými útvary. V centru vesničky 
najdete vše potřebné, obchody s po-
travinami, s ovocem, kavárny a taver-
ny, obchůdky s typickými suvenýry.  

Vybavení: budova s celkem 8 studii, 
zahrada, terasa k posezení.  

Internet: WiFi je k dispozici v celém 
areálu.

Ubytování: 4 studia se nacházejí  
v přízemí a mají terasu, 4 studia jsou 

v prvním patře a mají balkon. Všech-
na studia pro 2 osoby jsou jednoduše 
zařízena, je možné přidat postýlku (na 
vyžádání zdarma, požadavek je nutné 
uvést do poznámky). Studia jsou zaří-
zena ve venkovském stylu a vybavena 
klimatizací, koupelnou s WC (sprcha), 
kuchyňkou s potřebným vybavením  
a dvouplotýnkovým vařičem, rychlo-
varnou konvicí, ledničkou. Úklid stu-
dia je 3x za pobyt. Pro rodiny s většími 
dětmi je možné rezervovat 2 studia 
vedle sebe.  

Poznámka: vybavení kuchyňky: salá-
tová mísa, servírovací mísa, mělké talí-
ře, hluboké talíře, dezertní talířky, nůž 
na zeleninu, steakový nůž, salátové 
misky, kávové šálky, hrnky, skleničky, 
sklenky na víno, lžíce, vidličky, nože, 
čajové lžičky, struhadlo, naběračka, 
sítko, vařečka, malý kastrůlek s rukoje-
tí, velký hrnec, pánev, cedník. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/LGT242

Vesnička a zároveň malé letovisko Ag. Nikitas je jedním z nejkrásnějších míst ostrova. Kouzelná je 
samotná vesnička se svými uličkami a kamennými domky, vyhledávaná je místní písčitá pláž a prů-
zračné moře a dále pak i vyhlášené pláže v blízkém okolí, např. Milos či o něco vzdálenější Kathisma. 

Možnosti obsazení: XX

Studia Argo 
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Večerní Le� as – autobusový výlet
Město Le� as je 3. hlavním městem v  historii 

ostrova a současně největším městem celého ostro-
va s  cca 16 000 obyvateli. Dějiny města sahají hlu-
boko do historie, kdy bylo jednou z kolonií Korintu. 
Ve 14. st. se celé město přesunulo do pevnosti Sant 
Maura, aby se lépe mohlo bránit nepřátelům. Přes-
to se později na poměrně dlouhou dobu dostalo 
pod nadvládu Osmanské říše. Současné město Lef-
kas bylo vybudováno až koncem 17. st., a to za doby 
nadvlády Benátčanů. Město bylo znovu vystavěno 
po zničujícím zemětřesení r. 1825. Ve městě si pro-
hlédnete centrální náměstí s nespočtem restaurací 
a  kostelů, úzké romantické uličky zvané Cantounia 
a nově vybudovaný přístav, podíváte se i do městské 
knihovny ze 16. st.

Ostrovy kolem Le� ády – okružní plavba
Skvělý způsob, jak vidět ostrovy kolem Le� ády. 

V první řadě navštívíte jeskyni Papanikolis, kde bude-
te mít možnost si zaplavat. Další zastávkou je ostrov 

 Meganissi, kde 
je čas na procházku a prohlídku časem za-
pomenuté vesničky Spartochori. Kapitán lodi dále 
zamíří na jednu z krásných a opuštěných pláží, kde 
se vám může poštěstit zahlédnout delfíny. Během 
 koupání vám posádka připraví oběd, skvělé grilova-
né pochoutky. Dále se popluje kolem soukromého 
ostrova Scorpios vlastněného rodinou Aristotela 
Onassise. I zde budete mít možnost si zaplavat. Na 
cestě zpět se pluje kolem ostrova Madouri.

Putování po ostrově – autobusový výlet
Cesta začíná návštěvou známé benátské 

 pevnosti Sant Maura a  dále prohlídkou archeolo-
gického muzea ve městě Le� as. Následuje návštěva 
nejdůležitějšího náboženského monumentu na ost-
rově – kláštera Faneromeni s překrásným výhledem. 
Během výletu se od průvodce dozvíte mnoho o his-
torii, tradicích a životě ostrovanů. Krátká zastávka je 
také v  horské vesnici Karia, kde si budete moci za-
koupit místní ručně dělané výrobky, prohlédnout si 
zdejší obchůdky a  dát si kávu. Poté výlet pokračuje 
na západní pobřeží, které je proslulé nejkrásnějšími 
plážemi světa, jako je například pláž Porto Katsiki či 
Kathisma. Na pláži Kathisma je asi dvouhodinová 
přestávka, můžete v klidu poobědvat a užít si plavá-
ní v blankytně modré vodě. Poslední zastávkou výle-
tu je letovisko Vasiliki – ráj windsurfařů.

Řecký večer
Večerní plavba z Nidri na ostrov Meganissi, kde 

vás ve vesničce Spartochori skvěle pohostí majitelé 
rodinné taverny Lakis. Ukážou vám, jak se tancují 

tradiční řecké tance 
jako zebetiko či rebetiko 
a hlavně místní tanec se 
stolem na hlavě. K veče-
ři jsou   podávány před-
krmy, jako hlavní menu 
bývá  grilované kuře či 
vepřový steak a samozřej-
mě lahodné le� aské víno 
v dostatečném množství.

Tajemství Epiru – 
 autobusový výlet

Výlet vás zavede do vnit-
rozemí regionu Epirus. Navštívíte starověké město 
Nikopolis, budete pokračovat k bájné řece Acheron, 
řece, po které se přeplavovaly duše zemřelých do 
podsvětí k  bohu Hádovi. Řeku obklopuje nádherná 
krajina. Cílem další cesty je turistické středisko Par-
ga, známé jako klenot celého regionu Epirus. Čas 
je možné strávit plaváním nebo prohlídkou centra 
města se středověkou pevností či jen návštěvou 
místních obchůdků a kaváren.

Vybrané výlety jsou doprovázeny česky hovořícím 
průvodcem. Orientační ceny výletů naleznete v  ce-
níku katalogu.

VÝLETY

 Meganissi, kde 
je čas na procházku a prohlídku časem za-
pomenuté vesničky Spartochori. Kapitán lodi dále 

tradiční řecké tance 
jako zebetiko či rebetiko 
a hlavně místní tanec se 
stolem na hlavě. K veče-
ři jsou   podávány před-
krmy, jako hlavní menu 
bývá  grilované kuře či 
vepřový steak a samozřej-
mě lahodné le� aské víno 
v dostatečném množství.

T
Výlet vás zavede do vnit-

rozemí regionu Epirus. Navštívíte starověké město 

CENY VÝLETŮ dospělý

Ostrovy kolem Lefkády 30 EUR
Řecký večer 38 EUR
Putování po ostrově 34 EUR
Tajemství Epiru 36 EUR
Večerní Lefkas 14 EUR

Pozn.: Děti do 5 let jsou zdarma bez nároku na sedačku 
v autobuse. Děti od 5 let do 12 let věku platí poloviční cenu.
Uvedené ceny jsou pouze orientační. Možnost dalších 
fakultativních výletů a bližší informace k organizaci 
a realizaci jednotlivých výletů vám podá delegát FIRO-tour, 
u kterého můžete fakultativní výlety zakoupit.

jen s FIRO-tour

PRAHA
BRNO
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ŘECKO › LEFKÁDA

bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma

oblíbená 
kapacita



LEFKÁDA / AGIOS NIKITAS

Stravování: polopenze 

Snídaně: kontinentální, bufetové

Večeře: večeře přímo v hotelu - serví-
rovaná o 3 chodech. Nápoje nejsou 
zahrnuty v ceně.

Poloha: hotel je situovaný uprostřed 
zeleně v jednom z nejkrásnějších  
a nejžádanějších středisek Agios Niki-
tas, stranou od hlavní pěší třídy vedou-
cí k pláži. Hotel leží v mírném svahu 
cca 150 m od písečně-oblázkové pláže 
s pozvolným vstupem do moře. Ne-
daleko této původně rybářské vesnice 
naleznete řadu dalších větších či men-
ších pláží a zákoutí. Centrum vesničky 
– pěší zona – nabízí několik obchůd-

ků, barů a restaurací v tradičním řec-
kém stylu a má úchvatnou atmosféru.  
Do hlavního města Lefkasu (11 km) se 
lze dopravit místní autobusovou do-
pravou. Letiště v Preveze je vzdáleno 
33 km. Nejživější letovisko ostrova - 
Nidri je vzdáleno 30 km

Vybavení: menší vstupní halou s re-
cepcí a barem. Ke stravování anebo 
příjemnému posezení po celý den 
slouží vnitřní část vstupní haly a ven-
kovní terasa ve stínu okolních borovic. 
WiFi je dostupné ve vstupní hale a na 
hotelové terase (zdarma).

Internet: WiFi ve vstupní hale a na 
hotelové terase zdarma. 

Ubytování: 2 lůžkové pokoje s mož-
ností 1 přistýlky jsou zařízeny vkusně 
a účelně, mají sociální zařízení se spr-
chou, minilednici, individuální klima-
tizaci (zdarma), SAT-TV, balkon nebo 
terasu.

Povinné příplatky: pobytová taxa 
1,50 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/LZX242

Jeden z nejžádanějších hotelů v oblasti Agios Nikitas. Rodinný hotel s ideální polohou 
a jedinečnou atmosférou tohoto střediska. Doporučujeme včasnou rezervaci. 

Možnosti obsazení: XX/ XXx/ XXX

Hotel Olive Tree  

novinka v nabídce

PRAHA
BRNO
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ŘECKO › LEFKÁDA

bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma



LEFKÁDA / AGIOS NIKITAS

Stravování: snídaně 

Snídaně: rozšířené kontinentální for-
mou bufetu 

Poloha: hotel je umístěn v centru ves-
ničky Ag. Nikitas, na hlavní dlážděné 
ulici vedoucí k moři. Na pláž je to 150 m,  
obchůdky a taverny jsou do 50 m od 
hotelu. Transfer z letiště v Preveze trvá 
okolo 1 hodiny. 

Vybavení: recepce, TV místnost, 
místnost k podávání snídaní, bar, bar 
u bazénu/snack bar, bazén s lehátky  
a slunečníky. 

Internet: WiFi v recepci je zdarma. 

Ubytování: v hotelu je celkem  
40 2lůžkových a 3lůžkových pokojů, 
jednoduše a účelně zařízených. Všech-
ny pokoje mají koupelnu s WC, indi-
viduální klimatizaci (červen - srpen), 
telefon, ledničku, TV, balkon či terasu, 
částečný výhled na moře. Dětská po-
stýlka je zdarma, požadavek je nutné 
uvést do poznámky. 

Služby za poplatek: lehátka a slu-
nečníky na pláži. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/LOX242

Příjemný menší hotýlek v centru Ag. Nikitas, jehož kouzlem jsou především nádherné výhledy nabízející se  
z terasy u bazénu a z většiny pokojů. Z lehátka u bazénu či z pokojového balkonu se tak můžete kochat po-
hledy na moře, na zelené kopce a na typické domky tradiční řecké vesničky. Klidná rodinná atmosféra hotelu  
a krásné koupání jsou dalším bonusem k celkovému pocitu skvěle strávené dovolené.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX

Hotel Odyssey 

1. dítě do 12 let
 od 2 990 Kč

PRAHA
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LEFKÁDA / NIDRI

Stravování: bez stravy

Poloha: studia Akti mají výbornou 
polohu přímo u oblázkové pláže, v za-
hradě, která poskytuje příjemně stinná 
místa v zeleni, stejně jako místa ke 
slunění. Jen 100 m od studií se nachá-
zejí nejbližší obchody a supermarkety  
a hlavní třída, která vede centrem Ni-
dri. K přístavu a promenádě je to od 
Akti asi 500 m, příjemnou procházkou 
kolem obchodů, barů a taveren.   

Vybavení: příjemná zahrada mezi bu-
dovou a pláží, lehátka a slunečníky na 
pláži, WiFi. 

Internet: WiFi je v areálu studií zdar-
ma. 

Ubytování: všechna studia (a apartmán) 
ve dvoupatrové budově jsou standard-
ně zařízena a vybavena klimatizací 
(zdarma 20.06.-10.09., za poplatek  
5 EUR/den v ostatních obdobích), ma-
lou kuchyňkou se základním vybave-
ním, ledničkou, rychlovarnou konvicí, 
fénem na vlasy, moskytiérou, SAT/TV, 
trezorem (zdarma), balkonem či te-
rasou. 3lůžkové studio je v přízemí, 
2lůžkové studio je v patře s částečným 
výhledem na moře nebo s výhledem 
do okolí, apartmán je v patře a má čás-
tečný výhled na moře. Apartmán má  
2 samostatné místnosti a 2 klimatizač-
ní jednotky, vstup na veliký balkon je  
z obou místností.  

Služby za poplatek: lehátka a slu-
nečníky, klimatizace (5 EUR/den v ob-
dobí do 20.06. a od 11.09.).

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/LAK242

Skvělá volba pro ty, kdo chtějí být přímo u pláže a chtějí se stravovat sami - ať už vybírat z velkého 
množství lákavých nabídek taveren a restaurací, nebo si nakoupit v některém ze supermarketů a vařit 
si. V Akti vás čeká klidná a pohodová dovolená, s živým střediskem a spoustou možností noční zábavy 
hned za rohem, budete-li si chtít vyrazit.

Možnosti obsazení: 
studio: XX / XXx / XXX
apartmán: XX / XXx / XXxx/ XXX / XXXx / XXXX

Studia Akti Beach 

jen s FIRO-tour

1. dítě do 18 let
 od 2 990 Kč

PRAHA
BRNO
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LEFKÁDA / NIDRI

Stravování: bez stravy, snídaně za 
příplatek 

Snídaně: rozšířené kontinentální for-
mou bufetu (za příplatek) 

Poloha: areál aparthotelu Palmyra je 
vzdálen jen 60 m od oblázkovo-písči-
té pláže, ve vzdálenosti do 200 m od 
hotelu najdete nejbližší supermarket. 
Centrum Nidri s přístavem a s prome-
nádou je asi 600 m od hotelu, můžete 
jít procházkou po pláži nebo po hlavní 
třídě plné obchodů, kaváren a restau-
rací. Hlavní ulice je průjezdná jen ve 
vymezených denních hodinách, večer 
se stává pěší zónou. 

Vybavení: recepce, televizní místnost, 
výtah, bar/snack bar, místnost k podá-
vání snídaní, bazén s lehátky a sluneč-
níky, pokojový servis. 

Internet: WiFi je v recepci a v přileh-
lém baru zdarma. 

Ubytování: v hotelu je celkem  
28 moderních studií pro 2 či 3 osoby 
a apartmánů až pro 4 osoby. Studia  
a apartmány mají moderní koupelnu 
se sprchovým koutem a jsou stylově  
a pohodlně zařízeny. Jsou vybaveny 
kuchyňským koutem s dvouplotýnko-
vým vařičem a ledničkou, klimatizací, 

SAT/TV, trezorem, balkonem či tera-
sou. Apartmán má 2 oddělené míst-
nosti. Dětská postýlka je zdarma, po-
žadavek je nutné uvést do poznámky. 
Výhled na moře nelze. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/LPM242

Moderní a stylové ubytování s možností vlastního vaření, pěkná zahrada s bazénem, pár kroků  
od pláže a co by kamenem dohodil od centra živého letoviska Nidri, to je ideální kombinace pro 
skvělou dovolenou.  Doporučujeme  náročnějším klientům, párům i rodinách s dětmi.

Možnosti obsazení: 
studio: XX / XXx / XXX
apartmán: XX / XXx / XXX / XXxx / XXXx / XXXX

Aparthotel Palmyra 

1. dítě do 18 let
 od 3 990 Kč

PRAHA
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LEFKÁDA / PERIGIALI

Stravování: polopenze

Snídaně: rozšířené kontinentální for-
mou bufetu 

Večeře: bufetové

Poloha: příjemný a elegantní menší ho-
tel v řeckém stylu. Je postaven ve svahu 
na skále, z areálu se nabízí nádherné, ro-
mantické výhledy na moře. Od nejbližší 
malé oblázkové pláže s pozvolnějším 
vstupem do moře (doporučujeme boty 
do vody), vzdálené jen 150 m, jej dělí 
místní komunikace. Nejhezčí a nejzná-
mější pláž oblasti Perigiali, pláž Pasha, je 
vzdálená 800 m. V blízkém okolí je mini-
market i několik taveren. Do sousedního 

živého letoviska Nidri je to asi 2,3 km  
k prvním hotelům a obchodům, do cent-
ra asi 3 km. Hotel zajišťuje zdarma trans-
fery do Nidri a zpět několikrát denně.

Vybavení: restaurace, bar u bazénu, 
venkovní bazén s jacuzzi, dětský bazén, 
slunečníky a lehátka u bazénu zdarma.

Internet: WiFi v celém areálu hotelu 
(kromě pokojů).

Ubytování: renovované pokoje jsou za-
řízeny v příjemně barevné dekoraci, jsou 
vybaveny koupelnou s WC a sprchou, 
klimatizací (zdarma červenec a srpen), 
SAT/TV, ledničkou, trezorem, vysouše-
čem vlasů, balkonem či terasou. Pokoje 
jsou 2lůžkové, některé jsou s pohovkou 
jako 3. lůžkem pro dítě do 12 let. Dětská 
postýlka je na vyžádání zdarma.  

Služby za poplatek: klimatizace na po-
koji (mimo červenec a srpen, poplatek  
3 EUR/den), lehátka a slunečníky na 
pláži. 

Pro děti: dětská postýlka, dětská vysoká 
židle v restauraci, dětský bazén, dětské 
hřiště.

Povinné příplatky: Pobytová taxa  
1,50 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/LPS242

Sympatický menší hotel s bazénem, s nádhernými panoramatickými výhledy na moře a okolí, 
v blízkosti malé pláže a s transfery zdarma do živého střediska Nidri a zpět. Vřele doporučujeme. 

Možnosti obsazení: XX / XXx

Hotel Red Tower 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč   

PRAHA
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LEFKÁDA / VASSILIKI

Stravování: polopenze

Snídaně: formou bufetu 

Večeře: servírované - výběr ze 7 růz-
ných jídel

Poloha: hotel se nachází v letovisku 
Vassiliki, cca 150 m od písčito-obláz-
kové pláže; první bary, taverničky  
a obchůdky jsou ve vzdálenosti cca 
150 m. Hlavní město ostrova leží cca 
36 km od letoviska Vassiliki.   

Vybavení: vstupní hala s recepcí, tre-
zor, restaurace, bazén, bar u bazénu, 
terasa s výhledem na moře, parkoviš-
tě, dětské hřiště. V hotelové restauraci 
budete mít možnost ochutnat řeckou 
tradiční kuchyni, všechny pokrmy 

jsou připravovány z čerstvých surovin  
a k jídlu jsou zde podávána místní bílá 
a červená vína nebo nealkoholické ná-
poje. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje  
s možností přistýlky mají koupelnu/
WC, telefon, TV, klimatizaci, lednič-
ku, WiFi a balkon s výhledem na hory 
nebo na moře. Vysoušeč vlasů k zapůj-
čení na recepci.  

Pro děti: dětské hřiště, dětská postýl-
ka zdarma. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/LZB242

Hotel s okouzlujícím výhledem na celé letovisko Vassiliki a s dobrou dostupností vlastní 
písčito-oblázkové pláže. Doporučujeme klientům všech věkových kategorií. 

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX

Hotel Ponti Beach 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč 
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LEFKÁDA / NIKIANA

Stravování: snídaně, za příplatek po-
lopenze

Poloha: hotel leží na místě s krásným 
výhledem, postavený je na skále, pří-
mo u moře. Hotel má písčito-oblázko-
vou pláž a další část pláže se vstupem 
po molu je také přímo na skále. Leží 
v polovině cesty mezi hlavním městem 
Lefkas a střediskem Nidri (asi 2,5 km 
od Nidri), na klidném místě. Celý areál 
obklopuje hezká květinová zahrada.

Vybavení: recepce, připojení WiFi,  
2 bazény (1 s dětskou částí), 2 restau-
race, 2 bary (vnitřní, u bazénu), posi-
lovna, 3 tenisové kurty, jacuzzi, lázně, 
kosmetický salon. Lehátka a sluneční-
ky jsou u bazénů i na pláži k dispozici 
zdarma, osušky k bazénu a na pláž 
jsou poskytovány zdarma.

Internet: WiFi je v hotelové recepci 
zdarma. 

Ubytování: 136 prostorných pokojů  
s možností až 2 přistýlek (pouze suity) 
je umístěno v několika budovách tera-
sovitě postavených. K základnímu vy-
bavení patří koupelna se sociálním za-

řízením, klimatizace, SAT/TV, lednička, 
trezor, set na přípravu kávy/čaje, bal-
kon nebo terasa. Za příplatek jsou po-
koje superior (většina pokojů superior 
je v novém hotelovém křídle, pokoje 
mají nový nábytek a dekoraci, jinak je 
vybavení stejné jako u standardních 
pokojů) a dále suity. V suitách je mož-
né ubytovat až 4 dospělé osoby, mají 
ložnici a obývací pokoj. Velikost stan-
dardního pokoje je cca 26 m², velikost 
superior pokoje je cca 35 m². Dětská 
postýlka je zdarma, požadavek je nut-
né uvést do poznámky. 

Služby za poplatek: lázně, osvětlení 
tenisových kurtů, kosmetický salon.

Pro děti: dětský bazén, miniklub.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
3,00 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/LGA242

Kvalitní hotel, který svými službami uspokojí i  náročnější klientelu. Vhodný pro odpočinek.  
Odpočívat zde můžete i aktivně při využití sportovního vybavení resortu, v hotelovém wellness 
můžete nechat odplavit celoroční stres a nechat se hýčkat.

Možnosti obsazení: 
standardní/superior pokoj: X (pouze ve standardním pokoji) / XX / XXx / XXX
suita: XX / XXx / XXX / XXxx /XXXx / XXXX

Hotel Porto Galini 

1. dítě do 4 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
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LEFKÁDA / LYGIA

Stravování: snídaně bufetové 

Poloha: hotel je postaven ve stylu 
typickém pro Jónské souostroví, je 
perfektně sladěn s okolním přírodním 
prostředím. Situován je v malebném 
zálivu Lygia, přímo u oblázkové pláže 
a na okraji městečka Lygia známého 
svým rybářským přístavem a výborný-
mi restauracemi zaměřenými na ryby 
a mořské plody. Již od 100 m od ho-
telu najdete řecké taverny, obchody  
a kavárny. Od živého letoviska Nidri je 
hotel vzdálen asi 11 km, od hlavního 
města Lefkas jen asi 5 km. Mezi těmi-
to městy funguje velice dobře místní 
autobusová doprava, kterou můžete 
využít.

Vybavení: recepce, trezor, restaurace, 
bar/snack bar, internet a WiFi, bazén 
a dětský bazén s lehátky a slunečníky 
zdarma (na pláži také zdarma), plážo-
vé osušky (zdarma).

Internet: WiFi je v recepci zdarma. 

Ubytování: vkusně zařízené 2lůžkové 
pokoje s možností 1 přistýlky pro dítě 
jsou vybaveny klimatizací, koupelnou  
s WC (sprcha), telefonem, SAT/TV, 
ledničkou, vysoušečem vlasů, balko-
nem či terasou. Rodinné pokoje mo-

hou ubytovat rodinu se dvěma dětmi. 
Dětská postýlka je zdarma, požadavek 
je nutné uvést do poznámky. Výhled 
na moře je možný jen u standardního 
pokoje. 

Služby za poplatek: PC/internet.

Pro děti: dětský bazén.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/LPL242

Pohodlné ubytování, poloha přímo u pláže, na klidném místě, a přesto nedaleko centra 
a nákupních možností, jsou hlavními důvody, proč si zvolit tento hotel. Volbu hotelu 
Porto Ligia doporučujeme všem věkovým kategoriím a středně náročným klientům.

Možnosti obsazení: 
standardní pokoj: XX / XXx
rodinný pokoj: XXx /  XXX / XXxx / XXXx

Hotel Porto Lygia 

1. dítě do 14 let
  od 99 Kč

(v rodinném pokoji)

PRAHA
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Řecko – Parga
Parga je kouzelné městečko a letovisko, 
které je právem považováno za jedno 
z nejkrásnějších míst v Řecku.

Je obklopena olivovými háji, piniovými lesy a nachází se 
cca 60 km od Preveza. Přijdou si zde na své jak milovníci 
koupání, tak i ti, co mají rádi řeckou kulturu, tradice či historii. 
Nenajdeme tu velké hotelové komplexy, davy turistů a velká 
nákupní centra. Naopak si toto místo stále zachovává svůj původní 
ráz a neopakovatelnou atmosféru v podobě krásné řecké přírody, 
typických úzkých uliček se spoustou malebných kaváren a taveren. 
Dominantou Pargy je stará benátská pevnost, odkud je nádherný výhled 
na celé okolí, a křišťálově čistá voda Jónského moře pak jen dokresluje 
celkový dojem tohoto jedinečného místa.

FIRO NÁZOR pro všechny věkové kategorie • příjemné klima, krásné výhledy
• pláže patří mezi nejkrásnější v Řecku

� 

INFORMACE rozloha: 275 km2 • počet obyvatel: cca 3 900 • časový posun: +1 hod. 
• měna: euro • úřední jazyk: řečtina • doba letu: letí se na Le� ádu cca 1 hod. 50 min. 

Kryoneri
Parga

PARGAŘecko – PargaŘecko – PargaŘecko – PargaŘecko – PargaŘecko – Parga
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delegát 
FIRO-tour
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Městečko Parga
Okouzlující starobylé městečko s  nádherným 

výhledem na pozůstatky benátské pevnosti, s  typic-
kými řeckými uličkami a  romantickou atmosférou. 
Všudypřítomná zeleň, hory a fascinující výhledy pří-
mo vybízejí prozkoumat toto jedinečné místo a okolí. 
Z přístavu můžete rovněž podniknout různé výlety na 
okolní ostrovy.

Pláže:

Kryoneri
Oblíbená městská pláž s  hrubším pískem, 

která má pozvolný vstup do moře. Nachází se jen 
pár kroků od starobylého centra Pargy, kde nalez-
nete spoustu  malých taveren, obchůdků a kavá-
ren, které lákají k  posezení u  sklenky dobrého 
vína či typické řecké kávy frappé.

Lichnos Beach
Jedna z  nejkrásnějších pláží na Parze, ze 

které máte mj. možnost doplavat až do jes-
kyně, kam se údajně chodila koupat sama 
bohyně Afrodité.

Valtos Beach
Tato pláž je mnohými označována za tu nejkrás-

nější na Parze. Jedná se o poměrně dlouhou písečnou 
pláž s nádherným koupáním, která je rovněž ideální 
k různým vodním sportům a aktivitám. Navíc je pro 
svou kvalitu oceněna modrou vlajkou EU.

Ammoudia
Ammoudia se nachází na jihozápadním pobřeží 

Řecka u Fenari, což je záliv v Jónském moři. Tento  záliv 

je unikátní díky zdejší fauně a � óře. Patří dokonce do 
evropského projektu Natura 2000. Jeho úkolem je 
ochrana vzácných rostlin a živočichů. Přibližně 15 km 
směrem na severozápad leží městečko Parga s antic-
kým nádechem. Letovisko Ammoudia patří mezi klid-
nější místa s  jedinečnou atmosférou. Nedaleko ústí 
řeka Acheron, která je opředena mnoha mýty. Netra-
diční atmosféru dotváří také ruiny, které zbyly po an-
tické věštírně a nachází se v docházkové vzdálenosti 
od letoviska. V  Ammoudii vás čeká výhled na ostrov 
Antipaxos a  v  dáli spatříte obrysy hor. V   Ammoudii 
můžete odpočívat na dlouhé písčité pláži. Najdete 
tady lehátka i  slunečníky, které máte k  dispozici za 
poplatek nebo konzumaci. Nechybí ani převlékací 
kabinky, sprchy a  taverny, 
které svádí k  posezení 
u  chladného nápoje. 
V  Ammoudii může-
te navštívit i  další 
místa, kde vám 
připraví speciality 
řecké  kuchyně.
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ODLETY
–  z Prahy do Prevezy (Lefkáda) na 7/14 nocí, 

na Pargu se pokračuje cca 1 hod. transferem 
mikrobusem

–  z Prahy do Prevezy (Lefkáda) na 10/11 nocí, 
na Pargu se pokračuje cca 1 hod. transferem 
mikrobusem 

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Preveza–
Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 
a palivového příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět 
• příslušný počet nocí ve vybraném ubytování • stravování dle 
výběru • služby delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle zákona 
159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely 

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

(ceny na vyžádání)

Albánie
Návštěva národního parku, archeologického nale-

ziště Butrint a města Saranda. 

Epirus
Celodenní výlet, při kterém navštívíte nejdocho-

valejší věštírnu Necromanteion, památník Zalongo 
a odpoledne na vás čeká brodění řekou Acheron.

Jónské ostrovy
Návštěva několika Jónských ostrovů během jedno-

ho dne.

Kláštery Meteora
Meteora jsou kláštery na vrcholcích bizarních 

slepencových skal v  oblasti Thesalie v  Řecku poblíž 
města Kalambaka.

Korfu
Celodenní lodní výlet do hlavního města ostrova 

 Korfu.

Ostrovy Paxos a Antipaxos, Jeskyně
Pro milovníky krásných pláží a plavby na moři.

VÝLETY

CENY VÝLETŮ dospělý

Albánie  60 EUR
Epirus  55 EUR
Jónské ostrovy  50 EUR
Kláštěry Meteora  65 EUR
Korfu  50 EUR
Ostrovy Paxos a Antipaxos, jeskyně 30 EUR

Pozn.: Uvedené ceny jsou pouze orientační. Možnost 
dalších fakultativních výletů a bližší informace k organizaci 
a realizaci jednotlivých výletů vám podá delegát FIRO-tour, 
u kterého můžete fakultativní výlety zakoupit.

Pláže:

K
která má pozvolný vstup do moře. Nachází se jen 

Valtos Beach

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz
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Řecko – Parga
Parga je kouzelné městečko a letovisko, 
které je právem považováno za jedno 
z nejkrásnějších míst v Řecku.

Je obklopena olivovými háji, piniovými lesy a nachází se 
cca 60 km od Preveza. Přijdou si zde na své jak milovníci 
koupání, tak i ti, co mají rádi řeckou kulturu, tradice či historii. 
Nenajdeme tu velké hotelové komplexy, davy turistů a velká 
nákupní centra. Naopak si toto místo stále zachovává svůj původní 
ráz a neopakovatelnou atmosféru v podobě krásné řecké přírody, 
typických úzkých uliček se spoustou malebných kaváren a taveren. 
Dominantou Pargy je stará benátská pevnost, odkud je nádherný výhled 
na celé okolí, a křišťálově čistá voda Jónského moře pak jen dokresluje 
celkový dojem tohoto jedinečného místa.

FIRO NÁZOR pro všechny věkové kategorie • příjemné klima, krásné výhledy
• pláže patří mezi nejkrásnější v Řecku

� 

INFORMACE rozloha: 275 km2 • počet obyvatel: cca 3 900 • časový posun: +1 hod. 
• měna: euro • úřední jazyk: řečtina • doba letu: letí se na Le� ádu cca 1 hod. 50 min. 

Kryoneri
Parga

PARGAŘecko – PargaŘecko – PargaŘecko – PargaŘecko – PargaŘecko – Parga

342

delegát 
FIRO-tour
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Městečko Parga
Okouzlující starobylé městečko s  nádherným 

výhledem na pozůstatky benátské pevnosti, s  typic-
kými řeckými uličkami a  romantickou atmosférou. 
Všudypřítomná zeleň, hory a fascinující výhledy pří-
mo vybízejí prozkoumat toto jedinečné místo a okolí. 
Z přístavu můžete rovněž podniknout různé výlety na 
okolní ostrovy.

Pláže:

Kryoneri
Oblíbená městská pláž s  hrubším pískem, 

která má pozvolný vstup do moře. Nachází se jen 
pár kroků od starobylého centra Pargy, kde nalez-
nete spoustu  malých taveren, obchůdků a kavá-
ren, které lákají k  posezení u  sklenky dobrého 
vína či typické řecké kávy frappé.

Lichnos Beach
Jedna z  nejkrásnějších pláží na Parze, ze 

které máte mj. možnost doplavat až do jes-
kyně, kam se údajně chodila koupat sama 
bohyně Afrodité.

Valtos Beach
Tato pláž je mnohými označována za tu nejkrás-

nější na Parze. Jedná se o poměrně dlouhou písečnou 
pláž s nádherným koupáním, která je rovněž ideální 
k různým vodním sportům a aktivitám. Navíc je pro 
svou kvalitu oceněna modrou vlajkou EU.

Ammoudia
Ammoudia se nachází na jihozápadním pobřeží 

Řecka u Fenari, což je záliv v Jónském moři. Tento  záliv 

je unikátní díky zdejší fauně a � óře. Patří dokonce do 
evropského projektu Natura 2000. Jeho úkolem je 
ochrana vzácných rostlin a živočichů. Přibližně 15 km 
směrem na severozápad leží městečko Parga s antic-
kým nádechem. Letovisko Ammoudia patří mezi klid-
nější místa s  jedinečnou atmosférou. Nedaleko ústí 
řeka Acheron, která je opředena mnoha mýty. Netra-
diční atmosféru dotváří také ruiny, které zbyly po an-
tické věštírně a nachází se v docházkové vzdálenosti 
od letoviska. V  Ammoudii vás čeká výhled na ostrov 
Antipaxos a  v  dáli spatříte obrysy hor. V   Ammoudii 
můžete odpočívat na dlouhé písčité pláži. Najdete 
tady lehátka i  slunečníky, které máte k  dispozici za 
poplatek nebo konzumaci. Nechybí ani převlékací 
kabinky, sprchy a  taverny, 
které svádí k  posezení 
u  chladného nápoje. 
V  Ammoudii může-
te navštívit i  další 
místa, kde vám 
připraví speciality 
řecké  kuchyně.
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ODLETY
–  z Prahy do Prevezy (Lefkáda) na 7/14 nocí, 

na Pargu se pokračuje cca 1 hod. transferem 
mikrobusem

–  z Prahy do Prevezy (Lefkáda) na 10/11 nocí, 
na Pargu se pokračuje cca 1 hod. transferem 
mikrobusem 

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Preveza–
Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 
a palivového příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět 
• příslušný počet nocí ve vybraném ubytování • stravování dle 
výběru • služby delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle zákona 
159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely 

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

(ceny na vyžádání)

Albánie
Návštěva národního parku, archeologického nale-

ziště Butrint a města Saranda. 

Epirus
Celodenní výlet, při kterém navštívíte nejdocho-

valejší věštírnu Necromanteion, památník Zalongo 
a odpoledne na vás čeká brodění řekou Acheron.

Jónské ostrovy
Návštěva několika Jónských ostrovů během jedno-

ho dne.

Kláštery Meteora
Meteora jsou kláštery na vrcholcích bizarních 

slepencových skal v  oblasti Thesalie v  Řecku poblíž 
města Kalambaka.

Korfu
Celodenní lodní výlet do hlavního města ostrova 

 Korfu.

Ostrovy Paxos a Antipaxos, Jeskyně
Pro milovníky krásných pláží a plavby na moři.

VÝLETY

CENY VÝLETŮ dospělý

Albánie  60 EUR
Epirus  55 EUR
Jónské ostrovy  50 EUR
Kláštěry Meteora  65 EUR
Korfu  50 EUR
Ostrovy Paxos a Antipaxos, jeskyně 30 EUR

Pozn.: Uvedené ceny jsou pouze orientační. Možnost 
dalších fakultativních výletů a bližší informace k organizaci 
a realizaci jednotlivých výletů vám podá delegát FIRO-tour, 
u kterého můžete fakultativní výlety zakoupit.

Pláže:

K
která má pozvolný vstup do moře. Nachází se jen 

Valtos Beach
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Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz



PARGA / KRYONERI

Stravování: bez stravy 

Poloha: moderní apartmánový dům 
leží v oblasti Krioneri. Krásná oblázko-
vá pláž Piso Krioneri je vzdálená cca  
10 minut chůze. Nedaleko rušné cent-
rum Pargy cca 950 m, v oblasti Krioneri 
najdeme taverny a obchody. Nejbližší 
leží 2 min. chůze od hotelu. 

Vybavení: recepce, bar s velkou za-
střešenou terasou, bazén s lehátky  
a slunečníky 

Internet: WiFi 

Ubytování: menší apartmány jsou 
ve zvýšeném přízemí, prvním nebo 
druhém patře. Apartmány mají jednu 
dvoulůžkovou ložnici a malou obyt-
nou kuchyňku, kde jsou jeden nebo 
dva rozkládací gauče (pro dítě do  
15 let). Z prostorných, zastíněných bal-
konů je výhled na moře, do zeleně nebo  
k bazénu. Výhled na moře je vzdálený  
a zastíněný zelení. Apartmány jsou vy-
baveny sprchou, WC, kuchyňským kou-
tem (včetně vařiče, základního nádobí, 
ledničky a dalších elektrospotřebičů), 
klimatizací (za příplatek), trezorem (za 
příplatek), TV a fénem (na vyžádání).  

Služby za poplatek: klimatizace (cca 
42 EUR/týden), trezor ( 10 EUR/týden) - 
platba na místě 

Pro děti: dětský bazén, malé dětské 
hřiště, dětská postýlka na vyžádání 
(zdarma). 

Poznámka: přílet a odlet je na ostrov/ z 
ostrova Lefkada, na Pargu se pokračuje 
cca 1 hod. transferem mikrobusem.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/GEA2D5

Kvalitní ubytování s dobrými službami a klidnější polohou. V pěším dosahu se nachází dvě krásné pláže, 
taverny či obchody, ale také starobylé centrum Pargy s úžasnými výhledy a jedinečnou atmosférou. 
Doporučujeme pro všechny věkové kategorie, rovněž pro rodiny s dětmi. 

Možnosti obsazení: 
XX/ XXx/ XXX/ XXxx/ XXXX

Studia Elena  

1. dítě do 18 let
 od 3 990 Kč

PRAHA

jen s FIRO-tour

344  Rezervujte na 210 000 210

ŘECKO › PARGA

oblíbená 
kapacita



PARGA / PARGA

Stravování: kontinentální snídaně, 
polopenze nebo plná penze za přípla-
tek 

Poloha: přímo u písečné pláže s po-
zvolným vstupem do vody v těsné blíz-
kosti malebného střediska Parga. Cent-
rum Pargy cca 15 min. chůzi. Možnost 
lodního taxi za poplatek. Letiště v Pre-
veze je vzdáleno asi 1 hodinu a přístav 
v Igoumenitse asi 45 km.

Vybavení: recepce, restaurace a bar 
na pláži, 3 bazény z toho 1 dětský vy-
hřívaný bazén, krásná zahrada, čistírna 
oděvů, lehátka a slunečníky u bazénu 
zdarma, na pláži za poplatek, SPA cen-
trum, fitness, plážové osušky zdarma.  

Internet: WiFi na pokojích zdarma 

Ubytování: všechny pokoje jsou vy-
baveny koupelnou s vlastním sociálním 
zařízením, vysoušečem vlasů, telefo-
nem, individuální klimatizací, interne-
tovým připojením, SAT/TV, minibarem, 
balkonem nebo terasou se stylovým 
nábytkem s výhledem do zahrady,  
k dispozici je pokojová služba (za po-
platek). Typy pokojů: pokoj deluxe: 
dvoulůžko + rozkládací gauč; junior 
suita: dvoulůžko + rozkládací gauč, 
větší než pokoj deluxe; deluxe suita:  
2x dvoulůžko + rozkládácí gauč 

Služby za poplatek: lehátka a sluneč-
níky na pláži, vodní sporty na pláži, SPA 
centrum, pokojová služba 

Pro děti: dětský bazén, miniklub 

Poznámka: přílet a odlet je na ostrov/ 
z ostrova Lefkada, na Pargu se pokra-
čuje mikrobusem (transfer cca 1 hod.). 
Možnost pobytu s domácími mazlíčky 
na vyžádání.

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
3,00 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/GPF2D5

Jeden z nejlépe hodnocených hotelů na Parze, nabízející elegantně řešené pokoje v zemitých 
barvách a s výbornou kvalitou služeb. Doporučujeme pro náročnější klientelu. 

Možnosti obsazení: 
pokoj deluxe: XX/ XXx/ XXX/ XXxx
junior suita: XX/ XXx/ XXX/ XXxx
deluxe suita: XX/ XXx/ XXX/ XXxx/ XXXX/ XXxxx

Parga Beach Resort Hotel  

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA

345 | Prodejní místa na str. 527, 530–531

ŘECKO › PARGA

bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma



PARGA / PARGA

Stravování: snídaně formou bufetu, 
polopenze za příplatek – menu o 3 
chodech (předkrm nebo salát, výběr 
z cca 6 hlavních chodů, dezert nebo 
ovoce). 

Poloha: hotel se nachází v mírném 
kopci s krásným výhledem, přímo na 
pláži s průzračnou vodou v části na-
zývané Lichnos. Vzdálenost do Pargy  
3 km - možnost využít hotelový mini-
bus zdarma (jezdí 5x za den)  

Vybavení: recepce, bazén s dětským 
brouzdalištěm, lehátka a slunečníky u 
bazénu i na pláži zdarma, restaurace a 
bar u pláže, směnárna.  

Internet: WiFi ve veřejných prosto-
rách zdarma. 

Ubytování: pokoje se nacházejí  
v hlavní budově a v bungalovech, kte-
ré jsou umístěné v rozlehlé zahradě. 
Všechny jsou vybavené klimatizací, 
SAT/TV, minibarem (za poplatek), se-
tem na přípravu kávy a čaje, koupel-
nou se sociálním zařízením, trezorem, 

balkonem nebo terasou. Za příplatek 
možné pokoje executive - větší než 
pokoj superior, přistýlka formou roklá-
dacího gauče,  Ceny na vyžádání: 
junior suite - 1 místnost, větší než 
pokoj executive, možnost ubytováni  
3 dospělých osob - přistýlka formou 
rozkládacího gauče, junior suite su-
perior - 2 oddělené místnosti, přistýl-
ky formou rozkládacího gauče. Mož-
nost ubytování s privátní vířivkou na 
pokoji na vyžádání.   

Služby za poplatek: minibar, vodní 
sporty na pláži. 

Pro děti: dětská část bazénu, dětské 
hřiště, dětská postýlka na vyžádání 
zdarma. 

Poznámka: přílet a odlet je na ostrov/ 
z ostrova Lefkada, na Pargu se pokra-
čuje mikrobusem (transfer cca 1 hod.).

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
3,00 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/GLC2D5

Luxusní hotel na krásné pláži, který disponuje nadstandardním ubytováním s vysokou 
kvalitou poskytovaných služeb. Doporučujeme pro náročnější klientelu. 

Možnosti obsazení: pokoj superior s výhledem na moře: XX
pokoj executive s výhledem na moře: XX/ XXx
junior suite s výhledem na moře: XX/ XXx/ XXX
junior suite superior s výhledem na moře: XX/ XXx/ XXX/ XXxx/ XXXx 

Lichnos Beach Hotel  

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč 

(v pokoji executive)

PRAHA 

346  Rezervujte na 210 000 210

ŘECKO › PARGA

lehátka na 
pláži 

bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma



PARGA / AMMOUDIA

Stravování: polopenze

Poloha: Hotel se nachází v klidné ulič-
ce, přibližně 150 m od studií je dlouhá 
písečná pláž s pozvolným vstupem do 
moře. Na pláži je možnost pronajmout 
si lehátka a slunečníky. K nejbližšímu 
obchodu a taverně dojdete za cca  
3 minuty. Nejširší nabídku taveren na-
jdete v jižní části letoviska, kde je také 
bankomat. 

Ubytování: Pěkné 2lůžkové a 3lůž-
kové pokoje jsou v přízemí, 1. nebo 
2. patře. Pokoje mají sprchu, WC, 
minibar, klimatizaci (za příplatek), tre-

zor (za příplatek) a balkón. Fén si lze 
vypůjčit na recepci. V hotelu je výtah, 
bazén a snack bar. 

Služby za poplatek: klimatizace.

Poznámka: přílet a odlet je na ostrov/ 
z ostrova Lefkada, na Pargu se pokra-
čuje mikrobusem (transfer cca 1 hod.).

Povinné příplatky: 1,50 EUR za po-
koj a noc. Poplatek je účtován za celý 
pokoj, nikoliv za osobu a platí se na 
místě. 

www.firo.cz/6AC2D5

Příjemný, kvalitní hotel s velkou písečnou pláží, která je vzdálené 150 m od hotelu Vám zaručí 
strávení klidné dovolené.

Možnosti obsazení: X / XX / XXx /XXX

Hotel Philoxenia 
PRAHA

novinka v nabídce

347 | Prodejní místa na str. 527, 530–531

ŘECKO › PARGA

bezplatně 
WiFi



Řecko – Tha� os
Ostrov Thassos byl v řecké mytologii sídlem bájných Sirén, 
které svým tancem a zpěvem lákaly námořníky na tento 
tajuplný ostrov.

Dnes to je především krása místní krajiny, nádherné písečné pláže a romantické 
liduprázdné zátoky, průzračně čisté moře, bohatá archeologická naleziště, malebné horské 
vesničky a pohostinnost místních obyvatel, co bezesporu učaruje každému návštěvníkovi ostrova. 
Některá místa a pláže jsou vyhlášené a plné turistů, při cestě po ostrově si však každý může najít své 
skryté místečko, kde bude úplně sám. Thassos je čarokrásný panenský ostrov, nádherně zelený 

a zalesněný, a jak s oblibou dodávají místní, je to pravý ráj na zemi.

Thassos, nejsevernější řecký ostrov, leží 
v  Egejském moři téměř na dosah od řecké 
pevniny. Ostrovu, kterému se kdysi pro jeho 

nerostné bohatství říkalo „zlatý“, se dnes 
přezdívá díky přírodnímu bohatství spíše 
„zelený“ nebo „smaragdový“. Ostrov, který po 
obvodu měří pouhých 100 km, je známý svým 

klidem a  dosud nedotčenou, panenskou pří-
rodou. Krásná příroda, nepřekonatelně čisté 

moře a   nepřelidněné pláže, to jsou hlavní turistic-
ké přednosti tohoto ostrova. Ostrov Thassos je tak 
malý, že se na něj nevešlo ani letiště. Mezinárodní 
i vnitrostátní lety jsou směřovány do města Kavala, 
které se nachází na pevnině. Spojení mezi Kavalou 
a  ostrovem Thassos zajišťuje trajektová doprava 
(vzdálenost ostrova od pevniny je cca 10 km, doba 
jízdy lodního trajektu je cca 40 minut).

FIRO NÁZOR panenská příroda, klid • nepřelidněné pláže, malé romantické zátoky
• křišťálově čisté moře • pohostinnost a vstřícnost místních obyvatel

• menší hotely a penziony s klidnou rodinnou atmosférou • vynikající místní kuchyně

� 

INFORMACE rozloha ostrova: 379 km2 • počet obyvatel: cca 13 000 
• časový posun: + 1 hodina • měna: euro • úřední jazyk: řečtina
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Limenas/Thassos
Nejznámějším střediskem a  hlavním 

městem ostrova je Limenas, přezdívaný 
také Thassos. Limenas (v překladu přístav) 
je považován za hlavní vstupní bránu na 
ostrov, směřují sem trajekty z měst na pev-
nině. Limenas je rovněž největší město ost-
rova s necelými třemi tisíci stálými obyvateli. 
Ve městě je mnoho antických památek, za 
zhlédnutí stojí zbytky agory, akropole, zrekon-
struované antické divadlo s  krásným výhle-
dem na celé město a okolí a známé archeolo-
gické muzeum. V centru městečka je příjemná 
promenáda s množstvím obchůdků, restaurací 
a  typických řeckých taverniček. Ze starého pří-
stavu vyplouvají každé ráno rybáři za svými úlovky, 
ale také lodní taxi směřující na nádherné písečné 
pláže v oblasti Makryammos a Golden Beach.

Golden Beach/Chrisi Ammoudia/
Skala Potamia

Letovisko Chrisi Ammoudia poblíž hlavního města nabí-
zí širokou pláž se zlatým pískem a pozvolným vstupem 
do moře. Poskytuje výborné zázemí pro  rodiny s dět-
mi.  Nedaleké centrum letoviska Skala Potamia, v pěší 

do stupnosti, 
poskytuje spoustu možností 

k procházkám, nákupům i k posezení v tavernách.

Potos
Letovisko Potos bylo ještě před několika málo lety 

jen malou, nepříliš známou, ospalou rybářskou ves-
ničkou. Dnes je toto městečko známé především díky 
svým krásným plážím a  bohatému nočnímu životu. 
Přímo u dlouhého pobřeží naleznete nesčetné množ-
ství barů, diskoték, restaurací a taverniček. Na pobřež-
ní promenádě navazuje jeden bar na druhý, atmosféra 
živých letních večerů je v Potos nepřekonatelná.

Skala Rachoni a Skala Prinos
Malá a dosud nepřelidněná letoviska, lemovaná 

krásnými plážemi, ležící v severní části ostrova, ne-
daleko od hlavního města ostrova Limenas. Příjem-
ná městečka s tradiční lidovou atmosférou jsou mís-
ty, kde oceníte ten pravý klid a  romantiku ostrova. 
Skala Prinos je druhým největším přístavem ostrova, 
který zajišťuje lodní spojení s pevninou i s okolními 
ostrovy.

Limenaria
Původní rybářská vesnička Limenaria je dnes 

velmi známým a  oblíbeným letoviskem s  krásnými 
písečnými plážemi a  s  množstvím nejrůznějších 
restaurací, taverniček a obchůdků s typickými míst-
ními suvenýry a  lahůdkami, mezi které patří černé 
olivy, vynikající čerstvé koření, 
opojné místní víno, piniový 
med anebo velmi sladké 
kandované ovoce.
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ODLETY
– z Prahy do Kavaly na 7 nocí
– z Prahy do Kavaly na 10/11 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Kavala–
Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků a případného 
palivového příplatku • transfer z letiště do přístavu v Kavale 
a zpět • trajekt Kavala–Thassos–Kavala • transfer z přístavu 
na Thassos do hotelu a zpět • příslušný počet nocí ve vybraném 
ubytování • stravování dle výběru • služby delegáta FIRO-tour 
• zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb. 

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely

Poznámka: All inclusive – popisech služeb all inclusive jednotlivých 
hotelů uvádíme rozsah programu platného v době uzavření smlouvy 
s hotelem. Drobné změny služeb all inclusive, otevírací doby 
jednotlivých barů/restaurací, jsou plně v kompetenci hotelu. Hotely 

si vyhrazují právo na provedení případných dodatečných úprav 
i během sezóny. 
Pláže jsou na ostrově Thassos převážně písečné, v moři mohou být 
místy oblázky či kameny. Případný výskyt mořských řas v moři a na 
plážích je přírodní jev,  neovlivnitelný cestovní kanceláří nebo hotely. 
Pohybu řas je nechán volný průběh, mohou se pouze shrnout stranou 
pláže. Řasy se nesmí likvidovat, přirozeným způsobem se opět vrací 
do moře. 

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %



Řecko – Tha� os
Ostrov Thassos byl v řecké mytologii sídlem bájných Sirén, 
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Limenas/Thassos
Nejznámějším střediskem a  hlavním 

městem ostrova je Limenas, přezdívaný 
také Thassos. Limenas (v překladu přístav) 
je považován za hlavní vstupní bránu na 
ostrov, směřují sem trajekty z měst na pev-
nině. Limenas je rovněž největší město ost-
rova s necelými třemi tisíci stálými obyvateli. 
Ve městě je mnoho antických památek, za 
zhlédnutí stojí zbytky agory, akropole, zrekon-
struované antické divadlo s  krásným výhle-
dem na celé město a okolí a známé archeolo-
gické muzeum. V centru městečka je příjemná 
promenáda s množstvím obchůdků, restaurací 
a  typických řeckých taverniček. Ze starého pří-
stavu vyplouvají každé ráno rybáři za svými úlovky, 
ale také lodní taxi směřující na nádherné písečné 
pláže v oblasti Makryammos a Golden Beach.

Golden Beach/Chrisi Ammoudia/
Skala Potamia

Letovisko Chrisi Ammoudia poblíž hlavního města nabí-
zí širokou pláž se zlatým pískem a pozvolným vstupem 
do moře. Poskytuje výborné zázemí pro  rodiny s dět-
mi.  Nedaleké centrum letoviska Skala Potamia, v pěší 

do stupnosti, 
poskytuje spoustu možností 

k procházkám, nákupům i k posezení v tavernách.

Potos
Letovisko Potos bylo ještě před několika málo lety 

jen malou, nepříliš známou, ospalou rybářskou ves-
ničkou. Dnes je toto městečko známé především díky 
svým krásným plážím a  bohatému nočnímu životu. 
Přímo u dlouhého pobřeží naleznete nesčetné množ-
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ní promenádě navazuje jeden bar na druhý, atmosféra 
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krásnými plážemi, ležící v severní části ostrova, ne-
daleko od hlavního města ostrova Limenas. Příjem-
ná městečka s tradiční lidovou atmosférou jsou mís-
ty, kde oceníte ten pravý klid a  romantiku ostrova. 
Skala Prinos je druhým největším přístavem ostrova, 
který zajišťuje lodní spojení s pevninou i s okolními 
ostrovy.

Limenaria
Původní rybářská vesnička Limenaria je dnes 
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si vyhrazují právo na provedení případných dodatečných úprav 
i během sezóny. 
Pláže jsou na ostrově Thassos převážně písečné, v moři mohou být 
místy oblázky či kameny. Případný výskyt mořských řas v moři a na 
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Pohybu řas je nechán volný průběh, mohou se pouze shrnout stranou 
pláže. Řasy se nesmí likvidovat, přirozeným způsobem se opět vrací 
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Okruh ostrovem Thassos
Navštívíte nejzajímavější místa na Thassosu. 

Např. lom, kde se ve středověku těžil mramor, arche-
ologické naleziště Aliki, krásný řecký ortodoxní kláš-
ter vysoko na skále s  výhledem na moře a  místním 
obchůdkem s vlastními výrobky, malebnou vesničku 
Panagia s úzkými uličkami a s typickou lidovou archi-
tekturou, kterou protéká horská říčka. Výlet je s čes-
kou delegátkou.

Lodní výlet
Atraktivní výlet pro děti i  dospělé. Příjemná celo-

denní plavba podél pobřeží se zastávkami na nejkrás-
nějších plážích. Thassos má členité a krásné pobřeží 
s četnými zátokami. Cena zahrnuje dopravu autobu-
sem do přístavu, lodní plavbu a oběd na lodi formou 
barbecue s nápojem.

Thassos pod hladinou
Zažijte nevšední okamžiky 

v  podmořském světě se zku-
šenými instruktory potápění. 
Výlet lodí podél pobřeží. Celo-
denní výlet s možností ryba-
ření a koupání. V ceně výletu 
je oběd, kdy vaším poledním 
menu budou právě ulovené 
ryby, grilované maso, řecký 
salát, souvlaki a pečivo.

Program výletů je pouze ori-
entační a může být upraven. Vybrané výlety jsou do-
provázeny česky hovořícím průvodcem.

K individuálnímu poznávání ostrova vám rovněž do-
poručujeme pronájem automobilu. Aktuální nabíd-
ku pronájmu automobilů obdržíte v místě pobytu od 
delegáta naší cestovní kanceláře.

VÝLETY

entační a může být upraven. Vybrané výlety jsou do-
CENY VÝLETŮ dospělý

Okruh ostrovem Thassos cca 40,00 EUR
Lodní výlet podél pobřeží cca 46,00 EUR
Thassos pod hladinou cca 49,00 EUR

Pozn.: Ceny výletů jsou pouze orientační a mohou být 
upraveny. Dětské slevy jsou poskytovány na vybrané výlety 
pro děti do 12 let. Výlety je možné rezervovat a zakoupit 
přímo na pobytovém místě u našeho delegáta s platbou 
v místní měně. Realizace výletů závisí na aktuálním počtu 
přihlášených osob, minimální počet pro konání výletu je 
zpravidla 15 osob.  Delegát vám v případě vašeho zájmu 
zprostředkuje pronájem automobilu.  



THASSOS / SKALA PRINOS

Stravování: polopenze

Snídaně: jednodušší bufet

Večeře: servírované večeře 

Poloha: menší hotel leží v hezké za-
hradě, cca 80 m od písečné pláže  
a zároveň nedaleko od centra nevelké-
ho letoviska Skala Prinos. Hlavní město 
ostrova a přístav Limenas je vzdáleno 
cca 16 kilometrů. Pláž je písečná,  
s oblázky a kameny při vstupu do 
moře, po několika metrech je písečné 
dno. 

Vybavení: v hotelu je prostorná 
vstupní hala s recepcí a velkým plaz-
movým televizorem (internetové při-
pojení WiFi je v recepční hale hotelu 
zdarma), lobby bar, trezor je v recepci 
k pronájmu za poplatek. V hotelu je 
dále hlavní restaurace, bazén, lehát-
ka a slunečníky u bazénu zdarma, 
bar u bazénu, stolní tenis. Na pláži je  
k dispozici hotelový bar - konzumace 
za poplatek. Lehátka a slunečníky na 
pláži 3,50 EUR/osoba - v ceně 1 nápoj. 

Internet: WiFi zdarma v recepci.

Ubytování: dvoulůžkové pokoje  
s možností jedné přistýlky jsou vyba-
veny jednoduše a účelně, mají balkon, 
klimatizaci (za poplatek), menší kou-

pelnu se sprchovým koutem a WC, TV 
s 3 programy, lednici.  

Služby za poplatek: klimatizace  
(cca 2 EUR/den), trezor za poplatek  
(k dispozici na recepci - cca 1,50 EUR/den). 

Poznámka: přílet do Kavaly, transfer 
do přístavu, trajekt z pevniny na ostrov.

Povinné příplatky: pobytová taxa 
1,50 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/TAH237

Příjemný a klidný hotel s kvalitními službami poblíž centra menšího letoviska Skala Prinos. 
Vhodný pro všechny věkové kategorie. 

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX
(ďítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje)

Hotel Artemis 

350

Okruh ostrovem Thassos
Navštívíte nejzajímavější místa na Thassosu. 

Např. lom, kde se ve středověku těžil mramor, arche-
ologické naleziště Aliki, krásný řecký ortodoxní kláš-
ter vysoko na skále s  výhledem na moře a  místním 
obchůdkem s vlastními výrobky, malebnou vesničku 
Panagia s úzkými uličkami a s typickou lidovou archi-
tekturou, kterou protéká horská říčka. Výlet je s čes-
kou delegátkou.

Lodní výlet
Atraktivní výlet pro děti i  dospělé. Příjemná celo-

denní plavba podél pobřeží se zastávkami na nejkrás-
nějších plážích. Thassos má členité a krásné pobřeží 
s četnými zátokami. Cena zahrnuje dopravu autobu-
sem do přístavu, lodní plavbu a oběd na lodi formou 
barbecue s nápojem.

Thassos pod hladinou
Zažijte nevšední okamžiky 

v  podmořském světě se zku-
šenými instruktory potápění. 
Výlet lodí podél pobřeží. Celo-
denní výlet s možností ryba-
ření a koupání. V ceně výletu 
je oběd, kdy vaším poledním 
menu budou právě ulovené 
ryby, grilované maso, řecký 
salát, souvlaki a pečivo.

Program výletů je pouze ori-
entační a může být upraven. Vybrané výlety jsou do-
provázeny česky hovořícím průvodcem.

K individuálnímu poznávání ostrova vám rovněž do-
poručujeme pronájem automobilu. Aktuální nabíd-
ku pronájmu automobilů obdržíte v místě pobytu od 
delegáta naší cestovní kanceláře.

VÝLETY

entační a může být upraven. Vybrané výlety jsou do-
CENY VÝLETŮ dospělý

Okruh ostrovem Thassos cca 40,00 EUR
Lodní výlet podél pobřeží cca 46,00 EUR
Thassos pod hladinou cca 49,00 EUR

Pozn.: Ceny výletů jsou pouze orientační a mohou být 
upraveny. Dětské slevy jsou poskytovány na vybrané výlety 
pro děti do 12 let. Výlety je možné rezervovat a zakoupit 
přímo na pobytovém místě u našeho delegáta s platbou 
v místní měně. Realizace výletů závisí na aktuálním počtu 
přihlášených osob, minimální počet pro konání výletu je 
zpravidla 15 osob.  Delegát vám v případě vašeho zájmu 
zprostředkuje pronájem automobilu.  

1. dítě do 6 let
 od 2 990 Kč

PRAHA
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THASSOS / SKALA PRINOS

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu v hotelové restauraci a v baru na 
pláži. Snídaně a večeře jsou podávány 
v hotelové restauraci, oběd s grilová-
ním na pláži. Občerstvení během dne 
(11.00-12.00 hod. a 15.30-17.30 hod. 
- výběr z menu), odpolední čaj o páté 
(16.00-17.00 hod. - zákusky, sušen-
ky, různé druhy kávy a čajů), zmrzlina 
pro děti během oběda a také večeře, 
také mezi 16.00-17.00 hod.), rozléva-
né nealkoholické a alkoholické nápoje 
10.00-24.00 hod. (v restauraci u oběda 
a večeře - točené pivo, sudové bílé nebo 

červené víno, minerální voda, limonády, 
džusy), z alkoholických nápojů v barech 
např. točené pivo, sudové víno, ouzo, 
brandy, koňak, whisky, vodka, rum, gin, 
likéry, míchané koktejly. Z kávy např.  
filtrovaná káva, nescafé, cappuccino.  

Poloha: velmi moderní hotelový kom-
plex ležící přímo u vlastní dlouhé pláže 
s jemným pískem a pozvolným vstupem 
do moře je vzdálený cca 1 km po silnici 
od menšího letoviska Skala Prinos a také 
od přístavu v Skala Prinos a asi 12 km 
od hlavního města Limenas. Nejbližší 
nákupní možnosti jsou v letovisku Skala 
Prinos, kam se také dostanete příjem-
nou procházkou po pláži - cca 300 m.  

Vybavení: rozlehlý hotelový komplex se 
skládá z několika 1-2podlažních budov 
umístěných v zahradě okolo bazénů.  
V hotelu je vstupní hala s recepcí, konfe-
renční místnost, minimarket, TV a inter-
netový koutek, restaurace s vnitřní částí 
(vyhrazenou částí jen pro dospělé), bar 
s venkovní terasou a hezkým výhledem, 

Výjimečně kvalitní služby, špičková úroveň all inclusive služeb, příjemné prostředí,  
vynikající kuchyně, množství zábavy a  sportovního vyžití. Výhodná poloha  
hotelu pro cestování a poznávání okolí. Doporučujeme také náročným klientům  
a rodinám s dětmi. 

Hotel Alea & Suites 

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA

jen s FIRO-tour

352  Rezervujte na 210 000 210

bezplatně 
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zdarma

wellnesslehátka na 
pláži 

all inclusive 
na pláži

oblíbená 
kapacita



Možnosti obsazení: 
superior: XX / XXx / XXX
junior suite: XX / XXX / XXx / XXxx / XXXx
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje)

restaurace a bar na pláži, bar u bazénu, 
bazén, jacuzzi, dětský bazén. Vnitřní 
bazén, fitness centrum a malá tělocvič-
na - vstup zdarma. Jacuzzi, sauna, kos-
metický salon (za poplatek). Slunečníky 
a lehátka u bazénu i na pláži, plážové 
osušky (s vratným depozitem 10 EUR/
osuška), stolní tenis, animační programy 
(sportovní aktivity během dne - např. ae-
robik, plážový volejbal, vodní pólo, stolní 
tenis, šipky). 

Internet: WiFi zdarma téměř v celém 
areálu hotelu, i na pokojích.

Ubytování: moderní a stylově zaříze-
né pokoje superior s individuálně ovla-
datelnou klimatizací mají koupelnu se 
sprchou/ vanou a WC, vysoušeč vlasů, 
SAT/TV s DVD, trezor a lednička zdarma, 
telefon, balkon nebo terasu. Prostorněj-
ší pokoje junior suite až pro 4 osoby, 
přistýlky formou sofa, vybavení stejné 
jako superior pokoje. Dětská postýlka 
je zdarma, požadavek je nutné uvést do 
poznámky.  

Služby za poplatek: sauna, SPA cent-
rum, masáže, jacuzzi v krytém bazénu. 

Pro děti: dětský bazén, dětské hřiště, 
dětský klub (4-12 let), dětská postýlka 
(zdarma). 

Poznámka: přílet do Kavaly, transfer do 
přístavu, trajekt z pevniny na ostrov.  Na 
hotelu je vyžadován dress code (do re-
staurace společenské oblečení, dlouhé 
kalhoty u pánů. Ne žabky, krátké kraťa-
sy, sportovní oblečení, tílka u mužů). 

Povinné příplatky: pobytová taxa  
3 EUR za pokoj/noc splatná v den příjez-
du na recepci hotelu.

www.firo.cz/TAL237
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THASSOS / GOLDEN BEACH

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, nápoje k hlavním jídlům (voda, 
nealko, pivo, víno). All inclusive v baru 
u bazénu: 10.30-22.00 hodin. Lehké 
občerstvení během dne, zmrzlina, slad-
kosti 11.00-13.30 hod. a 16.00-18.00 
hod., místní alkoholické nápoje, pivo, 
víno a nealkoholické nápoje, káva, čaj 
10.30-22.00. Bar u bazénu je otevřen 
do 00.00 hodin, po 22. hodině je kon-
zumace již za poplatek. 

Poloha: 140 m od písčité pláže Golden 
beach, pozvolný vstup do moře. V okolí 
naleznete několik taveren, supermarket 
a zastávka autobusu cca 30 m, hlavní 
město cca 13 km, kde naleznete více 
nákupních možností, bary a restaurace. 
Příjemnou procházkou se dostanete do 
centra Skala Potamia, kde je rušnější ži-
vot a velký výběr místních taveren. 

Vybavení: recepce, restaurace, výtah, 
bar u bazénu, bazén, lehátka a sluneč-
níky u bazénu zdarma, možnost zapůj-
čení osušek k bazénu (vratná kauce), 
stolní tenis, dětský venkovní koutek, 
animační programy. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: celkem 71 standardních  
a rodinných pokojů. Pokoje nabízí 
klimatizaci, koupelnu/WC, vysoušeč 
vlasů, 1 dvoulůžko nebo 2 oddělené 
postele, WiFi připojení a trezor zdar-

Oblíbený hotelový komplex na jedné z nejkrásnějších pláží Thassosu, výborná poloha, kvalitní služby. 

Hotel Princess Golden Beach 

jen s FIRO-tour

all inclusive 

1. dítě do 3 let
 od 99 Kč

PRAHA
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Možnosti obsazení: 
dvoulůžkový pokoj standard: XX
třílůžkový pokoj standard: XX / XXx
rodinný pokoj: XX-XXXX
(dítě do 2 let se započítává do celkové obsazenosti pokoje, jinak nemá nárok na 
dětskou postýlku)

ma, ledničku, balkon nebo terasu. 
Standardní pokoje nabízíme 2lůžko-
vé a 2lůžkové s přistýlkou pro 1 dítě.  
Pokoje standard jsou umístěné v pří-
zemí (s terasou) nebo v patře (s bal-
konem). Rodinný pokoj: stejné vyba-
vení, pokoje jsou prostornější a mají 
2 pohovky, které případně slouží jako 
přistýlky. Přistýlky jsou od manželské 
postele odděleny cca 1,2 m vysokou 
dřevěnou zástěnou.  

Služby za poplatek: lehátka a sluneč-
níky na pláži (některé plážové bary je 
při konzumaci poskytují zdarma). 

Pro děti: dětská postýlka (zdarma), 
dětské hřiště, animační programy. 

Poznámka: přílet do Kavaly, následný 
transfer do přístavu a trajekt z pevniny 
na ostrov. 

Povinné příplatky: pobytová taxa  
3 EUR za pokoj/noc splatná v den pří-
jezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/THX237

rodinný pokoj
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THASSOS / SKALA RACHONI

Stravování: all inclusive light

All inclusive light: plná penze for-
mou bufetového stravování s vybra-
nými rozlévanými nápoji k hlavním 
jídlům, odpolední káva a čaj, vybrané 
rozlévané alkoholické (víno, pivo) a ne-
alkoholické nápoje 10.00-23.00 hod. 

Poloha: menší moderní hotel se na-
chází přímo na krásné písečné pláži  
s pozvolným vstupem do moře. Hote-
lové pokoje prošly kompletní rekon-
strukcí v roce 2016 a nabízí příjemné 
ubytování v moderním stylu. Hotel se 
nachází nedaleko menšího střediska 
Skala Rachoni, avšak nákupní mož-
nosti jsou v pěším dosahu. Příjemnou 
procházkou po pláži (4,5 km) se dosta-

nete do letoviska Skala Prinos. Hlavní 
město Limenas je vzdáleno cca 12 km, 
využít můžete linkového autobusu, 
který má zastávku kousek od hotelu. 

Vybavení: komplex několika hotelo-
vých budov se nachází v hezké a udr-
žované zahradě v těsné blízkosti pláže. 
V hotelu je vstupní hala s recepcí (pro-
nájem trezoru za poplatek), restaurace 
s terasou, bazén, dětský bazén, bar  
u bazénu, slunečníky, lehátka u bazé-
nu i na pláži (zdarma). 

Internet: WiFi zdarma.

Ubytování: moderně zařízené pokoje 
jsou vybaveny koupelnou se sprchou  
a WC, SAT/TV, ledničkou, balkonem  
či terasou a klimatizací. Trezor je za 
poplatek (v pokoji nebo v recepci). 

Služby za poplatek:  
trezor cca 1,50 EUR/den. 

Pro děti: dětský bazén, dětská postýl-
ka (zdarma, na vyžádání).

Povinné příplatky: pobytová taxa 
1,50 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/TRA237

Příjemné prostředí, hezká pláž a průzračně čisté moře, výhodná poloha pro cestování 
po ostrově, možnost večerních procházek po pláži, neopakovatelné západy slunce.

Možnosti obsazení: XX,  
na vyžádání XX + dítě do 2 let

Hotel Rachoni Bay 

all inclusive 

PRAHA
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THASSOS / GOLDEN BEACH

Stravování: snídaně, večeře za pří-
platek 

Poloha: hotel leží v první linii u pláže, 
uprostřed známé Golden Beach, toto 
místo patří k těm klidnějším. Do cent-
ra Skala Potamia cca 1 km příjemnou 
procházkou, kterou lemují taverny, ob-
chůdky a bary.

Vybavení: recepce, gourmet à la car-
te restaurace nabízející skvělou kuchy-
ni, bazén s jacuzzi, lehátka a sluneční-
ky u bazénu i na pláži zdarma, osušky 
k bazénu a na pláž, SPA centrum, fit-
ness, konferenční místnost.     

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: pokoje junior suite nabí-
zejí klimatizaci, koupelnu/WC, vysou-
šeč vlasů, telefon, SAT/TV, CD/DVD 
přehrávač, internet zdarma, minibar, 
trezor, balkon nebo terasu. Pokoje s 
výhledem do zahrady, za příplatek na 
moře nebo s vlastním bazénem.  

Služby za poplatek: trezor, SPA cen-
trum, fitness. 

Poznámka: přílet do Kavaly, následně 

transfer do přístavu a trajekt z pevniny 
na ostrov.  V hotelu je vyžadován dress 
code.

Povinné příplatky: pobytová taxa  
4 EUR za pokoj/noc splatná v den pří-
jezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/TGB237

Moderní hotel usilující o maximální pohodlí a relaxaci pro své klienty. Pouze pro dospělé 
osoby. Patří mezi jedny z nejlepších hotelů na Thassosu.

Možnosti obsazení: XX

Hotel Alexandra Golden Boutique 

THASSOS / SKALA PRINOS

Stravování: polopenze 

Poloha: hotel leží v krásné zahradě 
v těsné blízkosti hezké písečné pláže. 
Vzdálenost od letoviska Skala Prinos 
jsou necelé 2 km, vzdálenost od pří-
stavu v hlavním městě ostrova Limenas 
je asi 17 km. Písečná pláž je od hotelu 
oddělena místní komunikací. 

Vybavení: v hotelovém areálu je 
vstupní hala s recepcí, obchod, re-
staurace, kavárna, restaurace a bar na 
pláži a u bazénu, bazén, dětský bazén, 
dětské hřiště, SPA centrum, posilovna, 
hřiště na plážový volejbal, tenisový 
kurt, konferenční sál. Slunečníky a le-
hátka jsou u bazénu i na pláži zdarma. 

Internet: WiFi zdarma, internetový 
koutek (za poplatek).

Ubytování: stylově zařízené klimati-
zované hotelové pokoje jsou vybaveny 
koupelnou s vanou či sprchou a WC, 
SAT/TV, telefonem, CD přehrávačem, 
trezorem (zdarma) a minibarem (za 
poplatek). Pokoje mají balkon či terasu 
s výhledem na bazén nebo do zahrady 

a okolí. Dále nabízí hotel pokoje junior 
suite s výhledem do zahrady nebo na 
moře s možností až dvou přistýlek.

Služby za poplatek: internet, SPA 
centrum, kadeřnický salon, bar na plá-
ži, osvětlení tenisového kurtu, proná-
jem raket, masáže, vyjížďky na koních 
v okolí hotelu.

Pro děti: dětský bazén, dětské hřiště, 
dětský klub, dětská postýlka (zdarma).

Poznámka: přílet do Kavaly, následně 
transfer do přístavu a trajekt z pevniny 
na ostrov.  Do hlavní restaurace Polixe-
ni je vyžadován dress code. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa  
4 EUR za pokoj/noc splatná v den pří-
jezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/TIM237

Velmi příjemný hotelový areál s vysokou úrovní služeb ležící v klidném prostředí, 
doporučujeme dospělým klientům, ale i rodinám s dětmi.

Možnosti obsazení:  
classic pokoj: XX
junior suite: XX - XXXx/XXxx
(dítě do 2 let se započítává do obsa-
zenosti pokoje)

Hotel Ilio Mare 

pouze pro dospělé

PRAHA

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA

357 | Prodejní místa na str. 527, 530–531

ŘECKO › THASSOS

bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma

lehátka na 
pláži 

wellness

klimatizace 
zdarma

bezplatně 
WiFi

lehátka na 
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Řecko – Skopelos
Klidný a malebný Skopelos je malý ostrov v souostroví Sporady 
v Egejském moři. Patří mezi nejzelenější ostrovy v Řecku. 

Směs piniových lesů a hustých porostů je doplněna blankytným mořem a oblohou a vytváří 
tak nádhernou přírodní scenérii. Vegetaci doplňují sady mandlovníků, olivovníků a ovocných stromů.

� 

FIRO NÁZOR dokonalá relaxace • pohodová dovolená • krásná příroda
• romantické pláže • tradiční duch Řecka

INFORMACE rozloha: 96 km2 • časový posun: + 1 hod. • měna: euro 
• úřední jazyk: řečtina • doba letu: cca 2 hod. 30 min. • česky hovořící delegát
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SKOPELOS

Panormos

Agnontas

358

delegát 
FIRO-tour

PŘESUN NA OSTROV SKOPELOS
Využívá se přímých letů na Skiathos. Po příletu na ostrov Skiathos následuje transfer 
do přístavu, odkud vyjíždí trajekty na okolní blízké i vzdálené ostrovy. Po připlutí do přístavu 
na Skopelosu následuje transfer do vámi vybraného letoviska. Je nutné počítat s tím, že lodní 
řád nemusí navazovat na letový řád a může vzniknout čekání v přístavu na lodní spojení 
(při delším intervalu mezi přistáním letadla a odplutím lodi budete mít před transferem 
do přístavu volný čas). V případě, že letový řád na Skiathos a aktuální lodní řád neumožní 
návazné spojení na Skopelos v ten samý den, případně pokud by došlo ke zpoždění letu 
nebo by povětrnostní podmínky nedovolily využít lodní dopravu, bude zajištěn první 
nebo/a poslední nocleh na ostrově Skiathos v dostupném hotelu podobné kategorie. 

Skopelos je do-
slova oázou v poušti všedních dnů pro každého více 
či méně zaměstnaného člověka. Patří ke skupině 

 ostrovů Sporady. Je ideál-
ní pro výlety, poznávání 
uzounkých uliček a  sta-
robylých osad, kde se 
jakoby zastavil čas před 
mnoha a  mnoha lety. 
Největšími městy na 
ostrově jsou Skopelos, 
Loutraki, Elios, Adrina 
Beach, Panormos, Sta� -
los a Glyfoneri.

Ostrov Skopelos nemá 
letiště. Můžete však le-
tět na sousední ostrov 
Skiathos, kam naše ces-
tovní kancelář realizuje 
charterové lety, a  pak 
využít lodě k  přepravě 

na Skopelos. Transfer z přístavu do města Skopelos 
trvá cca 1 hodinu.

Ostrov byl díky čistotě a  ekologii prostředí oce-
něn modrou vlajkou. Přírodní krásy a  ekologic-
ká  rovnováha přežily na ostrově téměř 4  000 let 
a   určitě i  právě díky tomu si producenti � lmového 
hitu Mamma Mia vybrali tento čarokrásný ostrov 
k natáčení. Skopelos je známý díky křesťanským pa-
mátkám – kapličky, kostely, kláštery.

Rozkládá se zde mnoho nádherných pláží, které jsou 
téměř liduprázdné. Pobřeží ostrova tvoří oblázkové 
i  písečné pláže s  malými zátokami a  křišťálově čis-
tou vodou. Největší a  údajně i  nejkrásnější pláží 
Skopelosu je Milia ležící na seve-
ru ostrova, nedaleko letoviska 
 Panormos.
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ODLETY
–  z Prahy na Skiathos na 10/11 nocí 

a následně přejezd lodí na ostrov Skopelos

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Skiathos–
Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní 
asistence a palivového příplatku • trajekt Skiathos–Skopelos–
Skiathos • transfer z letiště do přístavu, z přístavu do hotelu 
a zpět (na Skiathosu a Skopelosu) • příslušný počet nocí ve 

vybraném ubytování • stravování dle výběru • služby delegáta 
FIRO-tour • zákonné pojištění dle zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (platba na recepci hotelu v den příjezdu): 
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely 

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

Skopelos je do-

ZDARMAZDARMAZDARMA

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %



Řecko – Skopelos
Klidný a malebný Skopelos je malý ostrov v souostroví Sporady 
v Egejském moři. Patří mezi nejzelenější ostrovy v Řecku. 

Směs piniových lesů a hustých porostů je doplněna blankytným mořem a oblohou a vytváří 
tak nádhernou přírodní scenérii. Vegetaci doplňují sady mandlovníků, olivovníků a ovocných stromů.

� 

FIRO NÁZOR dokonalá relaxace • pohodová dovolená • krásná příroda
• romantické pláže • tradiční duch Řecka

INFORMACE rozloha: 96 km2 • časový posun: + 1 hod. • měna: euro 
• úřední jazyk: řečtina • doba letu: cca 2 hod. 30 min. • česky hovořící delegát
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CENY VÝLETŮ dospělý

Mamma Mia! 33 EUR
Skopelos  31 EUR
Aegean Paradise Cruise  55 EUR
Sunset Cruise  38 EUR
Túra po přírodních krásách Skopelosu  23 EUR
Relax na palubě lodi 58 EUR
Grilování na plachetnici  73 EUR

Pozn.: Uvedené ceny jsou pouze orientační. Možnost 
dalších fakultativních výletů a bližší informace 
k organizaci a realizaci jednotlivých výletů vám podá 
delegát  FIRO-tour, u kterého můžete fakultativní výlety 
zakoupit.

Mamma Mia!
Kaple Ag. Ioannis, Glosa – prohlídka výroby oli-

vového oleje – Kastani pláž – návštěva rybářské ves-
ničky Panormos. 

Skopelos 
Prohlídka staré části města Skopelos – večeře 

v řecké taverně s ochutnávkou vína.

Aegean Paradise Cruise 
Výlet tradiční řeckou lodí–Marine Park Alonissos–

Kyra Panagia ostrov–klášter Panny Marie.

Sunset Cruise
Plavba lodí při západu slunce po Egejském moři – 

možnost koupání – občerstvení. 

Túra po přírodních krásách Skopelosu 
Nenáročná túra dokonalou přírodou, která začíná 

v srdci ostrova a končí na pláži ve městě Panormos. 

Relax na palubě lodi
Pohodová plavba kolem Sporadských ostrovů – 

možnost koupání – oběd v ceně.

Grilování na plachetnici 
Celodenní plavba plachetnicí po egejském moři 

se snídaní i obědem. 

VÝLETY



SKOPELOS / PANORMOS

Stravování: bez stravy 

Poloha: v letovisku Panormos, jen 
cca 40 m od oblíbené pláže, v objetí 
zeleně se nachází dům Ippokampos -  
v překladu mořský koník. Při vstupu do 
dvora hosty přivítá množství stromů a 
květiny v amforách, jakož i krytá terasa 
s grilem a pohodlným zahradním ná-
bytkem. Tento malý rodinný komplex 
tvoří dvě budovy. Panormos je jedním 
z nejoblíbenějších letovisek ostrova. 
Jeho bílá oblázková pláž leží v zálivu 
a závětří, moře se třpytí v různých od-
stínech modré a tyrkysové, jsou zde 
všudypřítomné borovice. Ve vesničce 
je několik obchodů a taveren, super-
market a autobusová zastávka. Hlavní 
město Skopelos je vzdáleno 15 km, 
ikonické pláže Milia 2 km a Kastani  
3 km.

Vybavení: recepce, zahrada 

Ubytování: vkusné a pohodlné me-
zonety až pro 4 osoby, TV, kuchyňka 
se základním vybavením a ledničkou, 
koupelna (sprcha, WC), WiFi, terasa 

se zahradním nábytkem, klimatizace 
v ceně. 

Služby za poplatek: WiFi 

Poznámka: přílet a odlet je na ostrov/ 
z ostrova Skiathos, na ostrov Skopelos 
se pokračuje trajektem. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/SIP2D7

Příjemné ubytování s domácí atmosférou a pečlivě udržovaným okolím. Stín terasy u vchodu vás 
bude lákat na chvilky relaxu u šálku kávy či sklenice vína, ideální místo pro klidnou dovolenou.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX / XXxx

Hotel Ippokampos 
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Skopelos 
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v řecké taverně s ochutnávkou vína.

Aegean Paradise Cruise 
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Kyra Panagia ostrov–klášter Panny Marie.

Sunset Cruise
Plavba lodí při západu slunce po Egejském moři – 
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Túra po přírodních krásách Skopelosu 
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VÝLETY

jen s FIRO-tour

1. dítě do 12 let
 od 2 990 Kč

2. dítě do 12 let
 za mimořádnou cenu 

PRAHA

361 | Prodejní místa na str. 527, 530–531

ŘECKO › SKOPELOS

klimatizace 
zdarma



SKOPELOS / AGNONTAS

Stravování: bez stravy 

Poloha: pokoje jsou umístěné v klid-
ném a tichém prostředí, pouhých  
70 m od moře. Město Skopelos je 
vzdáleno 8 km, zde také naleznete 
nejbližší zdravotní středisko. Letovisko 
Limnonari je 1,5 km daleko, za návště-
vu stojí nádherná pláž s bílým pískem. 
V zátoce, cca 3 min. od ubytování, 
jsou menší taverny i supermarket. 

Vybavení: gril, velká společná kuchy-
ně. 

Internet: WiFi na pokoji zdarma.

Ubytování: dvoulůžkové pokoje jsou 
všechny vybavené koupelnou, ledni-
cí, TV, WiFi, klimatizací a balkonem.  

Z balkonu můžete obdivovat výhled na 
moře nebo si vychutnávat pohled na 
krásný les. K dispozici je zde nádvoří 
se stoly a grilem. Využívat můžete vel-
kou společnou kuchyni. Klimatizace  
v ceně. 

Poznámka: přílet a odlet je na ostrov/ 
z ostrova Skiathos, na ostrov Skopelos 
se pokračuje trajektem. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/SPT2D7

Příjemné ubytování, které vás okouzlí svojí polohou pod hustými a vysokými borovicemi, nedaleko místního  
přístavu Agnontas. Umístění mezi lesem a pobřežím vybízí ke strávení klidné a relaxační dovolené. Toto úchvatné  
místo ve vás zanechá nezapomenutelné zážitky z letní dovolené. 

Možnosti obsazení: XX

Hotel Pine Trees 

jen s FIRO-tour

PRAHA
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ŘECKO › SKOPELOS

bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma



SKOPELOS / PANORMOS

Stravování: bez stravy, možnost do-
koupit polopenzi na místě v restauraci 
majitele hotelu - možnost výběru sní-
daně + večeře nebo snídaně + oběd 
(cena cca 25 EUR / 2 osoby). 

Poloha: oblíbený rodinný dvoupatro-
vý penzion Anastasia, který je umístěn 
v krásné zahradě, leží v letovisku Pa-
normos cca 20 metrů od oblázkové 
pláže – od pláže je oddělen pěšinou. 
Poklidné městečko Panormos leží na ji-
hozápadním pobřeží ostrova Skopelos 
a rozprostírá se kolem široké zátoky 
– pláž je z bílých oblázků. V blízkosti 
penzionu a v letovisku se nachází ta-
verny, bary, restaurace, kavárny, ob-
chůdky a supermarkety. Do hlavního 
města Skopelos vzdáleného cca 15 km 
je zajištěna doprava pravidelnými au-
tobusovými linkami a taxíky, případně 
jsou k dispozici půjčovny automobilů. 

Vybavení: penzion disponuje recepcí, 
posezením v zahradě. Majitelka domu 
vlastní na pláži typickou řeckou taver-
nu, která je vzdálena asi 150 m. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: ubytování ve studiích (pro 
2 osoby), která jsou útulně zařízena, 
mají kuchyňský koutek se základním 
nádobím, ledničku, koupelnu/WC  
a vlastní balkon – nabízí se zde krásný 

výhled na moře. Pokoje pro dvě osoby 
pouze s ledničkou a konvicí (nejsou 
vybaveny kuchyňským koutem), mají 
balkon. Apartmány pro 4 osoby se  
2 ložnicemi (minimální obsazenost  
4 osoby). Klimatizace v ceně. 

Poznámka: přílet a odlet je na ostrov/ 
z ostrova Skiathos, na ostrov Skopelos 
se pokračuje trajektem. 

Povinné příplatky: Pobytová taxa 
1,50 EUR za pokoj/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu.

www.firo.cz/SAN2D7

Hotel Anastastia získává své klienty díky svému umístění u pláže a velmi příjemné atmosféře.  V blízkosti penzionu se 
nacházejí nejvyhledávanější pláže na ostrově - Milia, Kastani, Hovolo, které jsou dostupné chůzí nebo autobusem. Zami-
lované páry budou doslova nadšené romantikou při západech slunce nebo pod oblohou posetou nočními hvězdami. 
Nedaleko letoviska Panormos v kopci nad městem leží překrásný klášter Agios Pandeleimon Moni se skalním kostelíkem.

Možnosti obsazení: pokoj: XX
studio: XX/ XXx
apartmán: XXxx/ XXXX

Hotel Anastasia studia a apartmány 

jen s FIRO-tour

PRAHA
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ŘECKO › SKOPELOS

bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma
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Jsou-li mezi našimi klienty stále ještě ti, kteří nezavítali 
do Turecka, musejí to určitě co nejdříve napravit.

Lidé, kteří dovolenou v Turecku již prožili, se sem většinou rádi 
opakovaně vracejí, a to hlavě proto, že je zde stálé a slunečné 
počasí, že jsou zde poskytovány služby na velmi vysoké úrovni a že 
tu mají nepřeberné množství možností, jak si dovolenou zpestřit. 
Turecko je zemí Orientu, která je vzhledem k poloze na pomezí 
dvou kontinentů pestrou směsicí a bohatou pokladnicí kultur, tradic 
a historie lákající k poznání. Již při vyslovení jména této země se 
mnohým z nás vybaví nekonečně dlouhé pláže a příjemně hřejivé 
paprsky slunce, klikaté uličky bazarů, přeplněné výlohy místních 
vyhlášených zlatníků, světoznámé pestrobarevné koberce, kterými 
své paláce zdobí monarchové po celém světě, smlouvání při 
nákupech suvenýrů, sladká vůně jasmínu a baklavy pouličního 
prodejce…

� Egejská a Turecká riviéra
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FIRO NÁZOR oblíbený prázdninový cíl dostupný během tří hodin letu
• garance slunečného počasí od května do října • jedna z nejobsáhlejších nabídek Turecka na trhu

• kapacity vyšších kategorií včetně all inclusive za mimořádné ceny
• mnoho kapacit s vlastním aquaparkem • kombinace pobytů s poznáváním
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 Mimořádně propracovaná infrastruktura turis-
tického ruchu garantuje vysokou kvalitu hotelo-
vých služeb. Poptávka po luxusních kapacitách, 
kterých v  Turecku každoročně přibývá, je vysoká 
a naši klienti se do těchto hotelů velmi rádi vra-
cejí. Skluzavky či přímo aquaparky jsou v  turec-
kých hotelích takřka samozřejmostí, a  proto se 
tato destinace stává hlavním prázdninovým cílem 
rodin s dětmi. Turecko se však pyšní také jednou 
z nejstarších historií vůbec. Vždyť se staré civilizace 
lidstva vyvíjely právě na území dnešního Turecka. 
Postupem času a během let a staletí tak Chetité, Per-
šané, Trojané, Řekové i Římané zanechali stopy svých 
kultur právě zde a předurčili toto území k jednomu 
z  nejzajímavějších míst pro historiky a  milovníky 
dějin. Vedle samotných pobytových zájezdů do této 
krásné země proto nepřehlédněte naši nabídku po-
znávacích zájezdů, kterou naleznete v  katalogu Po-
znávací zájezdy.

Zvyky a kultura
K typické atmosféře této pozoruhodné země samo-

zřejmě patří muezzin. Ten pětkrát denně svolává z mi-
naretu věřící k modlitbě. Jelikož je Turecko muslimskou 
zemí, je nutné přihlédnout k určitým  kulturním odliš-
nostem a respektovat některá pravidla a zvyky. Smlou-
vání při nákupech patří k příjemnějším a mnozí z vás 

v  něm  možná 
našli dokonce určitý druh záliby.  Vyžadování 

bakšišného pro Evropana naopak patří k  těm méně 
příjemným, ale pro Turecko, stejně jako pro další mus-
limské země, je typické. Pozitivem je fakt, že poskytne-
te-li tento malý úplatek, dostane se vám pozornosti 
a služeb, jaké požadujete a očekáváte.

Turecká kuchyně
Stejně tak turecká kuchyně je ovlivněna tradicí, 

polohou a kulturou této země, a tak se může lišit od 
toho, na co jste z domova zvyklí.. Vzhledem k tomu, že 
je přizpůsobena horkému tureckému klimatu, snída-
ně bývají většinou jednodušší, podává se pečivo, máslo 
a  ovčí sýr, olivy, salátové okurky, rajčata a  káva nebo 
čaj. Základem hlavních jídel je vždy zelenina a stude-
né předkrmy formou různých salátů, masitá jídla jsou 
v tomto případě servírována přímo kuchařem u bufe-
tového stolu a jsou brána spíše jako doplněk (mnohdy 
je k  dispozici pouze jeden hlavní masitý chod). Velké 

oblibě se těší mleté maso 
a různé pokrmy z něj. Hotely 
vyšších kategorií poté nabíze-
jí stravování formou meziná-
rodního bufetu, přesto i  zde 
mohou být masité pokrmy 
omezeny a převažují pokrmy 
ze zeleniny.

Kategorizace hotelů
Je obdobně jako v evropských destinacích značena 

hvězdičkami u jména hotelu a čítá 5 stupňů/kategorií. 
Navíc pro vás používáme odlišovací prvek ve formě +, 
kterým naznačujeme lepší standard dané kategorie. 
Ve spolupráci s našimi partnery jsou hotely z naší na-
bídky pečlivě vybrány tak, aby kvalita korespondovala 
s cenou ubytování, stravy a poskytovaných služeb. Ná-
roky vás, našich milých klientů, jsou totiž rozdílné. Ně-
kteří vyžadují maximální luxus a jsou ochotni zaplatit 
i dražší a vysoce kvalitní hotel, naopak jiní jsou ochotni 
akceptovat i ekonomičtější hotel a � nance investovat 
jinde. Ohled je třeba brát také na polohu samotného 
hotelu, jelikož i ta má na kategorizaci hotelu vliv. Na-
příklad 4hvězdičkový městský hotel v centru letoviska 
se může lišit od 4hvězdičkového hotelu resortového 
typu většinou s velkou zahradou na některém z úseků 
pobřeží Turecké riviéry. Proto, prosíme, pečlivě vybírej-
te. Jsme připraveni vám kdykoli poskytnout jakékoliv 
další doplňující informace či zodpovědět vaše případ-
né dotazy.

Všechny hotely v naší nabídce v Turecku mají v ceně 
klimatizaci na pokojích a lehátka a slunečníky u hote-
lových bazénů. Provoz tobogánů a aquaparků je vět-
šinou stanoven na 2 hodiny dopoledne a 2–3 hodiny 
odpoledne, někde může být i delší.

 Rezervujte na 210 000 210
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V jihozápadní části Turecka leží 
nejznámější a nejoblíbenější poloostrov 
oblasti Egejského moře.

BODRUM, bývalý antický Halikarnassos. Je znám nejen svojí dlouholetou historií, slavnými 
rodáky, ale i četnými zálivy, svěží zelení a průzračně blankytným Egejským mořem. Právě zde 
stával jeden ze sedmi divů světa – Mausoleum, monumentální hrob krále Mausola, jehož jméno se 
používá dodnes. Halikarnassos byl také místem narození „otce dějin“ Hérodota. Centrem samotného města 
Bodrum je velký přístav jachet s rušnou promenádou, která odděluje křivolaké uličky, kde se nacházejí četné 
restaurace, bary, noční bary, kavárny a diskotéky. Typickým panoramatem města jsou staré větrné mlýny a johanity 
vybudovaný hrad svatého Petra, který se dodnes vypíná nad bodrumským přístavem. Bodrum je svým stavebním stylem 
zcela odlišný od ostatních částí a letovisek Turecka. Najdeme zde typické nízké bílé domky ozdobené ibišky, které svojí 
charakteristikou připomínají dobře známé Řecko. 

DIDIM, nová oblast na Egejském pobřeží, kde vyrůstá řada nových hotelů. Pláže především s jemným 
pískem a pozvolným vstupem do moře jsou ideální pro rodiny s dětmi. V oblasti 
nedaleko hotelů byl postaven nový moderní přístav pro jachty, kde můžete 
posedět v restauraci nebo si zajít na nákupy do obchodů a butiků.

Bodrum bezprostředně sousedí s  několika řeckými 
ostrovy, jako jsou Kos, Rhodos, Kalymnos a další. Cesta 
lodí na ostrov Kos trvá přibližně hodinu, na Rhodos se 
dostanete za cca 2,5 hod. Pláže jsou zde písečné i skal-
naté, pozvolna se svažující do moře nebo s  příkrým 
skalnatým vstupem. Od Egejského moře vane mírný 
větřík, který příjemně osvěží den. V  současnosti se 

tato historicky zajímavá a temperamentem pulzující 
oblast honosí přívlastkem „turecké Saint Tropez“. Díky 
příjemnému slunečnému klimatu, skvělým možnos-
tem ke koupání, ale i  pestrému nočnímu životu je 
poloostrov Bodrum vyhledávaným rájem nejen pro 
turisty, ale i  místní a  americké celebrity. Novinkou 
v nabídce je oblast nedaleko Bodrumu – Didim.

FIRO NÁZOR nově se rozvíjející oblast – Didim • vyhledávaný poloostrov v Egejském moři
• rodiště Hérodota, místo posledního odpočinku krále Mausola, jehož Mausoleum patřilo 

k sedmi divům antického světa • oblíbený letní cíl tureckých prominentů
• spíše menší letoviska s přímořskými promenádami • možnost lodního výletu na řecký ostrov Kos

Bodrum a Didim
Oludeniz

Bodrum

Fethiye

Turgutreis

Didim

Izmir

Milas Airport

Dalamán

kusadasi

BODRUM
DIDIM� 
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Gümbet, Asarlik
Turisticky rušné středisko se nachází přibližně 

5  km od centra Bodrumu. Najdeme zde krásnou zá-
toku, dlouhou písčitou pláž s  mnoha sportovními 
 aktivitami,  plážovou promenádu a  bezpočet restau-
rací, barů, obchodů, diskoték a  karaoke barů. Nejen 
díky těmto atrakcím je středisko vyhledávané zejmé-
na mladými anglickými, irskými a belgickými turisty. 
Gümbet nabízí příjemnou atmosféru během dne 
a rušný noční život, který ustává až s ranním rozbřes-
kem. Z tohoto důvodu je třeba počítat s větší rušností 
během noci než v ostatních bodrumských střediscích. 
Transfer z letiště trvá přibližně 50 minut.

Turgutreis
Toto městečko dostalo svůj název podle významné-

ho námořního admirála Turguta Reise, který spolupra-
coval na vytvoření námořní mapy tohoto pobřeží. Je 
proslaveno rybolovem, citrusovými plantážemi a dob-
rými podmínkami pro windsur� ng. Městečko má své 
centrum okolo hlavní mešity v blízkosti nově vystavě-
ného přístavu plného nádherných plachetnic. Je zde 
spousta restaurací, barů, obchůdků a  každou sobotu 
se tu koná největší otevřený bazar (trh) celé bodrum-
ské oblasti. Seženete zde naprosto vše od ovoce, zeleni-
ny, koření až po textil, boty či domácí potřeby. Z každé 
strany přístavu je dlouhá písečná pláž, která se táhne 
až na konec města. Obzvláště příjemné jsou večerní 
procházky po plážové promenádě a západy slunce na 
této straně poloostrova jsou zkrátka nezapomenutel-
né. V  těsné blízkosti centra města se nachází stanice 
dolmušů (místní malé minibusy), které zajišťují pravi-
delné spojení do cca 25 km vzdáleného Bodrumu a ná-
vazně dalších oblastí celého poloostrova. 

Transfer z  letiště trvá při-
bližně 60 minut.

Didim
nově se rozvíjející tu-

ristická oblast, která vy-
niká především plážemi 
s pozvolným vstupem do 
moře. Oblast je ideální 
i  pro rodiny s  malými dětmi. V  cen-
tru pak můžete navštívit trh (každý týden), několik 
historických památek – ruiny Apollónova chrámu, 
 Miletos  – ruiny starověkého města s  poměrně za-
chovalým dobovým divadlem, stadionem, lázněmi 
Faustina, a též Serapidův chrám. Dále pak aquapark 
a samozřejmě obchůdky a butiky. Večer pak můžete 
zavítat na některou z místních diskoték, poznat at-
mosféru tamních barů a klubů s živou hudbou nebo 
se vydat na romantickou procházku po přístavu.
Největším letoviskem v oblasti je Altinkum: městeč-
ko rozprostřené kolem zálivu s písečnou pláží, která 
je obklopená restauracemi, hotely a  bary. Ideální 
místo k  večernímu posezení a  ochutnávky místní 
kuchyně. Altinkum znamená zlatý písek, oblast je 
vyhlášená příznivým počasím a  sluncem od květ-
na až do konce října a  plážemi s  jemným pískem. 
Celá oblast je vhodná jako výchozí místo pro výlety 
do Efesu, Priene nebo starověkého města Didyma. 
 Samozřejmě si nenechte ujít některý z  výletů na 
lodi  – projížďky kolem krásných zálivů s  romantic-
kou atmosférou. 
Transfer z letiště trvá přibližně 1 hod. 20 min.

CENY VÝLETŮ dospělý

Aquapark  25 EUR
Efes 65 EUR
Pamukkale 55 EUR
Dalyan 55 EUR
Kos 30 EUR
Lodní výlet 30 EUR
City Tour Bodrum 30 EUR

Pozn: Uvedené ceny jsou pouze orientační. Podrobné 
informace k výletům vám podá delegát FIRO-tour v místě 
pobytu, u kterého si můžete tyto výlety zakoupit.
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Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy do Bodrumu na 7/14 nocí
– z Prahy do Bodrumu na 10/11 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Bodrum–Praha 
vč. letištních a bezpečnostních poplatků, případného palivového 
příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět • příslušný počet 
nocí ve vybraném ubytování • stravování dle výběru • služby 
delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Ceny zájezdů nezahrnují: pojištění léčebných výloh • komplexní 
pojištění

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ z letiště Bodrum 
(obousměrný transfer, všechna letoviska oblasti Bodrum, ceny na vyžádání)

i  pro rodiny s  malými dětmi. V  cen-



DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA › GUAYACANES

 | Prodejní místa na str. 527, 530–531

V jihozápadní části Turecka leží 
nejznámější a nejoblíbenější poloostrov 
oblasti Egejského moře.

BODRUM, bývalý antický Halikarnassos. Je znám nejen svojí dlouholetou historií, slavnými 
rodáky, ale i četnými zálivy, svěží zelení a průzračně blankytným Egejským mořem. Právě zde 
stával jeden ze sedmi divů světa – Mausoleum, monumentální hrob krále Mausola, jehož jméno se 
používá dodnes. Halikarnassos byl také místem narození „otce dějin“ Hérodota. Centrem samotného města 
Bodrum je velký přístav jachet s rušnou promenádou, která odděluje křivolaké uličky, kde se nacházejí četné 
restaurace, bary, noční bary, kavárny a diskotéky. Typickým panoramatem města jsou staré větrné mlýny a johanity 
vybudovaný hrad svatého Petra, který se dodnes vypíná nad bodrumským přístavem. Bodrum je svým stavebním stylem 
zcela odlišný od ostatních částí a letovisek Turecka. Najdeme zde typické nízké bílé domky ozdobené ibišky, které svojí 
charakteristikou připomínají dobře známé Řecko. 

DIDIM, nová oblast na Egejském pobřeží, kde vyrůstá řada nových hotelů. Pláže především s jemným 
pískem a pozvolným vstupem do moře jsou ideální pro rodiny s dětmi. V oblasti 
nedaleko hotelů byl postaven nový moderní přístav pro jachty, kde můžete 
posedět v restauraci nebo si zajít na nákupy do obchodů a butiků.

Bodrum bezprostředně sousedí s  několika řeckými 
ostrovy, jako jsou Kos, Rhodos, Kalymnos a další. Cesta 
lodí na ostrov Kos trvá přibližně hodinu, na Rhodos se 
dostanete za cca 2,5 hod. Pláže jsou zde písečné i skal-
naté, pozvolna se svažující do moře nebo s  příkrým 
skalnatým vstupem. Od Egejského moře vane mírný 
větřík, který příjemně osvěží den. V  současnosti se 

tato historicky zajímavá a temperamentem pulzující 
oblast honosí přívlastkem „turecké Saint Tropez“. Díky 
příjemnému slunečnému klimatu, skvělým možnos-
tem ke koupání, ale i  pestrému nočnímu životu je 
poloostrov Bodrum vyhledávaným rájem nejen pro 
turisty, ale i  místní a  americké celebrity. Novinkou 
v nabídce je oblast nedaleko Bodrumu – Didim.

FIRO NÁZOR nově se rozvíjející oblast – Didim • vyhledávaný poloostrov v Egejském moři
• rodiště Hérodota, místo posledního odpočinku krále Mausola, jehož Mausoleum patřilo 

k sedmi divům antického světa • oblíbený letní cíl tureckých prominentů
• spíše menší letoviska s přímořskými promenádami • možnost lodního výletu na řecký ostrov Kos

Bodrum a Didim
Oludeniz

Bodrum

Fethiye

Turgutreis

Didim

Izmir

Milas Airport

Dalamán

kusadasi

BODRUM
DIDIM� 
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DIDIM, nová oblast na Egejském pobřeží, kde vyrůstá řada nových hotelů. Pláže především s jemným 

delegát 
FIRO-tour

Gümbet, Asarlik
Turisticky rušné středisko se nachází přibližně 

5  km od centra Bodrumu. Najdeme zde krásnou zá-
toku, dlouhou písčitou pláž s  mnoha sportovními 
 aktivitami,  plážovou promenádu a  bezpočet restau-
rací, barů, obchodů, diskoték a  karaoke barů. Nejen 
díky těmto atrakcím je středisko vyhledávané zejmé-
na mladými anglickými, irskými a belgickými turisty. 
Gümbet nabízí příjemnou atmosféru během dne 
a rušný noční život, který ustává až s ranním rozbřes-
kem. Z tohoto důvodu je třeba počítat s větší rušností 
během noci než v ostatních bodrumských střediscích. 
Transfer z letiště trvá přibližně 50 minut.

Turgutreis
Toto městečko dostalo svůj název podle významné-

ho námořního admirála Turguta Reise, který spolupra-
coval na vytvoření námořní mapy tohoto pobřeží. Je 
proslaveno rybolovem, citrusovými plantážemi a dob-
rými podmínkami pro windsur� ng. Městečko má své 
centrum okolo hlavní mešity v blízkosti nově vystavě-
ného přístavu plného nádherných plachetnic. Je zde 
spousta restaurací, barů, obchůdků a  každou sobotu 
se tu koná největší otevřený bazar (trh) celé bodrum-
ské oblasti. Seženete zde naprosto vše od ovoce, zeleni-
ny, koření až po textil, boty či domácí potřeby. Z každé 
strany přístavu je dlouhá písečná pláž, která se táhne 
až na konec města. Obzvláště příjemné jsou večerní 
procházky po plážové promenádě a západy slunce na 
této straně poloostrova jsou zkrátka nezapomenutel-
né. V  těsné blízkosti centra města se nachází stanice 
dolmušů (místní malé minibusy), které zajišťují pravi-
delné spojení do cca 25 km vzdáleného Bodrumu a ná-
vazně dalších oblastí celého poloostrova. 

Transfer z  letiště trvá při-
bližně 60 minut.

Didim
nově se rozvíjející tu-

ristická oblast, která vy-
niká především plážemi 
s pozvolným vstupem do 
moře. Oblast je ideální 
i  pro rodiny s  malými dětmi. V  cen-
tru pak můžete navštívit trh (každý týden), několik 
historických památek – ruiny Apollónova chrámu, 
 Miletos  – ruiny starověkého města s  poměrně za-
chovalým dobovým divadlem, stadionem, lázněmi 
Faustina, a též Serapidův chrám. Dále pak aquapark 
a samozřejmě obchůdky a butiky. Večer pak můžete 
zavítat na některou z místních diskoték, poznat at-
mosféru tamních barů a klubů s živou hudbou nebo 
se vydat na romantickou procházku po přístavu.
Největším letoviskem v oblasti je Altinkum: městeč-
ko rozprostřené kolem zálivu s písečnou pláží, která 
je obklopená restauracemi, hotely a  bary. Ideální 
místo k  večernímu posezení a  ochutnávky místní 
kuchyně. Altinkum znamená zlatý písek, oblast je 
vyhlášená příznivým počasím a  sluncem od květ-
na až do konce října a  plážemi s  jemným pískem. 
Celá oblast je vhodná jako výchozí místo pro výlety 
do Efesu, Priene nebo starověkého města Didyma. 
 Samozřejmě si nenechte ujít některý z  výletů na 
lodi  – projížďky kolem krásných zálivů s  romantic-
kou atmosférou. 
Transfer z letiště trvá přibližně 1 hod. 20 min.

CENY VÝLETŮ dospělý

Aquapark  25 EUR
Efes 65 EUR
Pamukkale 55 EUR
Dalyan 55 EUR
Kos 30 EUR
Lodní výlet 30 EUR
City Tour Bodrum 30 EUR

Pozn: Uvedené ceny jsou pouze orientační. Podrobné 
informace k výletům vám podá delegát FIRO-tour v místě 
pobytu, u kterého si můžete tyto výlety zakoupit.
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Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy do Bodrumu na 7/14 nocí
– z Prahy do Bodrumu na 10/11 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Bodrum–Praha 
vč. letištních a bezpečnostních poplatků, případného palivového 
příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět • příslušný počet 
nocí ve vybraném ubytování • stravování dle výběru • služby 
delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Ceny zájezdů nezahrnují: pojištění léčebných výloh • komplexní 
pojištění

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ z letiště Bodrum 
(obousměrný transfer, všechna letoviska oblasti Bodrum, ceny na vyžádání)

i  pro rodiny s  malými dětmi. V  cen-



EGEJSKÁ RIVIÉRA / BODRUM - DIDIM

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, snídaně 07.00-10.00 hod., po-
zdní snídaně 10.00-10.30 hod., oběd 
12.30-14.00 hod., snack 12.30-17.00 
hod., večeře 19.00-21.00 hod., noční 
občerstvení 24.00-00.30 hod., neo-
mezená konzumace místních nealko-
holických a alkoholických nápojů, bar 
u bazénu 10.00-23.00 hod., odpoled-
ní káva a čaj 17.00-18.00 hod. 

Poloha: hotel se nachází v zahradě, 
cca 400 m od písečné pláže. Do cen-
tra města Altinkum cca 2 km, spojení 

místním autobusem nebo taxi. Neda-
leko hotelu ve vedlejším zálivu je po-
staven nový moderní přístav s restau-
racemi a obchody. 

Vybavení: renovovaný hotel, hote-
lová hala s recepcí, hlavní restaurace, 
bar u bazénu, snack bar, la carte re-
staurace, diskotéka, venkovní bazén, 
vnitřní bazén, bazén s klouzačkami, 
lehátka a slunečníky u bazénů, šipky, 
vodní pólo, vodní gymnastika, sauna, 
turecké lázně, fitness, plážové osušky, 
animační programy, minimarket, WiFi. 

Ubytování: renovované pokoje, kli-
matizace, koupelna, WC, vysoušeč 
vlasů, minibar (za poplatek), trezor 
(za poplatek), telefon, SAT/TV, balkon. 
V základní ceně promo pokoje, za pří-
platek standardní pokoje s výhledem 
do zahrady nebo na moře nebo poko-
je superior s výhledem na moře. 

Služby za poplatek: masáže, vodní 
sporty, stolní tenis, nápoje a občer-
stvení v plážovém baru, nápoje po  
23. hod.  

Pro děti: dětský bazén, hřiště, progra-
my pro děti. 

www.firo.cz/TFT287

Příjemný hotel vhodný pro všechny věkové kategorie i rodiny s dětmi, velká zahrada 
s bazénem a klidné okolí hotelu.

Možnosti obsazení: promo: XX
standard: XX / XXX / XXx / XXxx / XXXx

Hotel Garden of Sun 

all inclusive 

1. dítě do 13 let
od 99 Kč

PRAHA

370  Rezervujte na 210 000 210

TURECKO › EGEJSKÁ RIVIÉRA

skluzavky / 
tobogány



EGEJSKÁ RIVIÉRA / BODRUM - 
GÜVERCINLIK

Stravování: ultra all inclusive à la carte 

Ultra all inclusive: snídaně, oběd a ve-
čeře v hlavní restauraci - část nabídky 
formou bufetu, dále à la carte systém, 
káva, čaj, neomezená konzumace lo-
kálních i importovaných alkoholických 
i nealkoholických nápojů po 24 hodin 
denně - dle otevírací doby jednotlivých 
barů, občerstvení ve snack restauraci 
12,00-18,00 hod., sendviče, kebab, 
hamburger, turecké speciality, pizza, čaj, 
káva, sušenky, patisserie 12,00-18,00 
hod., výběr ze zákusků, zmrzliny, mra-
žených jogurtů a čokolády - vlastní vý-
roba čokoládových pralinek a čokolády, 
plážový bar 10,00-18,30 hod., lobby bar 
24 hodin, Pablo Esco bar s nabídkou ně-
kolika druhů whisky 20,00-01,00 hod., 
japonská restaurace, italská restaurace. 

Poloha: hotel vystavěný ve svahu nad 
krásnými plážemi s naveženým bílým 
pískem, 15 km od letiště, 20 km Bod-
rum, 4 km od centra Güvercinlink. Okolí 
hotelu je velmi klidné, za nákupy a pro-
cházkami je nutné vyrazit do centra Bo-
drumu. 

Vybavení: zcela nový resort, otevřený 
v květnu 2018, s prvky moderního de-

signu, vstupní hala s recepcí a barem, 
hlavní restaurace, 7 restaurací - turecká, 
rybí, italská, asijská, japonská, dále steak 
house a sushi restaurace (za poplatek), 
10 barů, kavárna, patisserie, vyhříva-
ný vnitřní bazén, 3 venkovní bazény 
s lehátky a slunečníky, SPA centrum, 
aquapark se 6 skluzavkami, konferenční 
místnosti. Hotel má také 3 pláže s bílým 
pískem, z nichž 1 jedna je vyhrazena 
pouze pro dospělé. Animační programy, 
jóga, pilates, aerobik, plážový volejbal, 
basketbal, fitness, tenis, šipky, jacuzzi, 
solná jeskyně, plážové osušky. Část ho-
telu s barem a restaurací je vyhrazena 
pouze pro dospělé klienty. Po hotelu je 
možnost pohybovat se golfovými vozí-
ky, některé části hotelu jsou propojeny 
eskalátory. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: prostorné superior po-
koje s možností přistýlek s částečným 
výhledem na moře, koupelna/WC, 
gauč, TV, žehlička a žehlicí prkno, fén, 
trezor, klimatizace, minibar, nespresso. 
Za příplatek možný pokoj deluxe, po-
koj s přímým výhledem na moře nebo 
clubber pokoje, které jsou výhradně pro 
dospělé. 

Služby za poplatek: SPA centrum, 
hlídání dětí, motorizované vodní sporty, 
lekce potápění, tenisu, cyklistika, plážo-
vé altány aj. 

Pro děti: dětský bazén, vodní park pro 
děti, dětské hřiště, miniklub, dětská 
sestra, dětské TV programy, minidisko, 

herna, dětské menu, dětské kluby a ak-
tivity pro děti všech věkových kategorií  
1-17 let, dětská restaurace, Play Station, 
animace pro děti, trampolína a outdoo-
rové hry pro děti. 

www.firo.cz/TGJ287L

Zcela nový luxusní resort, vystavěný přímo u  písčité pláže s  krásným výhledem na 
okolní krajinu. Vhodné pro všechny věkové kategorie, část hotelu je vyhrazena pouze 
pro dospělé. Doporučujeme i velmi náročným klientům.

Možnosti obsazení:  
Superior pokoje: XX / XXx / XXX
Deluxe pokoje: XX / XXx / XXxx / XXX
Clubber pokoje: XX (jen pro dospělé 
osoby)
Family pokoje: max. XXXXx
Family suita: max. XXXXXx

Hotel Lujo 

ultra all inclusive

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA

De Luxe dovolená 
pro náročné
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bezplatně 
WiFi

lehátka na 
pláži 

all inclusive 
na pláži

skluzavky / 
tobogány



EGEJSKÁ RIVIÉRA / BODRUM - DIDIM/
AKBÜK
Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: plná penze formou 
bufetu, snídaně 07.00-10.00 hod., po-
zdní snídaně 10.00-11.00 hod., oběd 
12.30-14.30 hod., večeře 19.00-21.00 
hod., půlnoční občerstvení 24.00-01.00 

hod., snack a občerstvení 11.00-17.00 
hod. (sendviče, pizza, pita, těstoviny, sa-
láty, dezerty), patisserie - koláče, dorty, 
cukrovinky, zmrzlina, káva, čaj 14.00-
18.00 hod., neomezená konzumace 
nealkoholických a alkoholických nápojů 
24 hodin denně, dle otevírací doby barů, 
místní a vybrané dovozové nápoje, mi-
nibar doplněný denně nealkoholickými 
nápoji, 1x návštěva à la carte restaurace 
(turecká, rybí, středomořská a mexická). 

Poloha: hotel se nachází přímo u píseč-
né pláže v zálivu, cca 3 km od letoviska 
Didim. Klidné okolí hotelu, do moderní-
ho přístavu s butiky a restauracemi cca 
10 minut jízdy. Ideální poloha i pro vý-
lety za historií - Apollónův chrám, Efes, 
Priene. 

Vybavení: prostorná hotelová hala s re-
cepcí, lobby a barem, hlavní hotelová 
restaurace, snack restaurace, patisserie, 

Hotelový resort, otevřený v sezóně 2016, je vhodný i pro náročné klienty a rodinnou 
dovolenou. Velkolepě řešený bazén a prostory celého resortu vás nadchnou, děti oce-
ní aquapark s nabídkou tobogánů! Jeden z nejoblíbenějších hotelů naší nabídky.

Hotel Aquasis de Luxe Resort and Spa 

 
Video na 

jen s FIRO-tour

ultra all inclusive

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

2. dítě do 7 let
 za mimořádnou cenu

PRAHA
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bezplatně 
WiFi

lehátka na 
pláži 

all inclusive 
na pláži

skluzavky / 
tobogány

wellness



Možnosti obsazení: pokoje deluxe v hl. budově: XX / XXX / XXx / XXxx / XXXx
sunset terrace: XX / XXX / XXx / XXxx / XXXx
dítě do 2 let se započítává do celkové obsazenosti pokoje u pokoje XXxx a XXXx

6 barů, 4 à la carte restaurace (turecká, 
seafood, mezinárodní, italská), hlavní 
bazén, bazén u pokojů lake house, dět-
ský bazén, vnitřní bazén, aquapark se  
7 tobogány, lehátka a slunečníky na pláži 
a u bazénu, plážové osušky, SPA, turecké 
lázně a sauna, 4 tenisové kurty, minigolf, 
fotbal, volejbal, animační a sportovní 
programy pro všechny věkové kategorie, 
WiFi. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: moderní pokoje zaříze-
né v příjemných barvách, klimatizace, 
koupelna, WC, SAT/TV, vysoušeč vlasů, 
minibar, konvice na kávu a čaj, balkon, 
telefon, trezor. 3 druhy pokojů: 1. poko-
je deluxe s výhledem na moře v hlavní 

budově. 2. pokoje sunsetterrace hou-
se - v zahradě v blízkosti pláže, nízké 
přízemní bungalovy s terasou s přímým 
vstupem na zahradu.    

Služby za poplatek: procedury a masá-
že ve SPA, vodní sporty, osvětlení teniso-
vých kurtů, herna s playstation, čerstvé 
džusy, internetová kavárna, biliár, hlídání 
dětí. 

Pro děti: dětský klub Firáček cca od 
30.06. do 30.08.2020, dětské hřiště, 
minikluby, programy pro děti, aquapark. 

www.firo.cz/THC287
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EGEJSKÁ RIVIÉRA / BODRUM - 
GÜVERCINLIK

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou 
bufetu, snídaně 07.00-10.00 hod., 
pozdní snídaně 10.00-11.00 hod., 
obědy 12.30-14.30 hod., večeře 
19.00-21.30 hod., pozdní občerstve-
ní/snack 23.30-00.30 hod., neome-

zená konzumace alkoholických a ne-
alkoholických nápojů během dne 
(10.00-24.00), občerstvení formou 
snacku od 12.00-17.00 hod., mož-
nost návštěvy restaurace à la carte, 
zmrzlina 15.30-16.30 hod., vafle 
16.00-17.00 hod., zákusky 17.00-
18.00 hod. 

Poloha: hotel se nachází přímo 
u písčito-oblázkové pláže, je obklo-
pen zelení, velmi klidná poloha. Od 
letiště pouhých 12 km a 23 km do 
centra Bodrumu (možnost dopravy 
dolmušem nebo taxi). 

Vybavení: hlavní hotelová budova 
a 3 vedlejší budovy, recepce, hlavní 
restaurace, 3 restaurace à la carte, 
6 barů, tenisové kurty, hlavní bazén, 
bazén s tobogány, 2 dětské bazény, 

Komplex uprostřed zeleně, vhodné pro klidnější rodinnou dovolenou, výhoda je krátký 
transfer z letiště.

Hotel Crystal Green Bay Resort and Spa 

novinka v nabídce

jen s FIRO-tour

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
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bezplatně 
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lehátka na 
pláži 



Možnosti obsazení: 
základní pokoj: XX
větší pokoj: XX / XXX / XXx
pokoj s palandami: XX /  XXx / XXxx

SPA centrum, basketbalové hřiš-
tě, animační a sportovní programy, 
minigolf, plážový volejbal, plážové 
osušky (na vratnou zálohu), lehátka 
a slunečníky u bazénů a na pláži, 
konferenční místnost. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: přijemně zařízené re-
konstruované pokoje, klimatizace, 
koupelna, WC, minibar /po příjezdu 
nealkoholické nápoje, doplnění za 
poplatek/, trezor, balkon. V základní 
ceně pokoje land view, za příplatek 
větší pokoje s možností přistýlky 
nebo rodinné pokoje s palandami. 

Služby za poplatek: biliár, osvět-
lení tenisových kurtů a pronájem  
vybavení, vodní sporty, masáže 

a procedury ve SPA, italská à la carte 
restaurace. 

Pro děti: dětské bazény, skluzavky, 
minikluby. 

www.firo.cz/TVC287
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EGEJSKÁ RIVIÉRA / BODRUM - DIDIM

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou 
bufetu, snídaně 07.00-10.00 hod., 
pozdní snídaně 10.00-11.00 hod., 
oběd 12.30-14.00 hod., palačinky 
12.00-17.00 hod., zákusky, dorty, 
káva a čaj 17.00-18.30 hod., zmrzli-
na 12.00-17.00 hod., večeře 19.00-
21.00 hod., noční snack 23.00-00.00 
hod., neomezená konzumací místních 
nealkoholických a alkoholických nápo-
jů 24 hodin denně dle otevírací doby 
jednotlivých barů. 

Poloha: Hotel se nachází přímo u pí-
sečné pláže, vstupy do vody možný 
i z mola. Do centra letoviska Altin-
kum cca 2 km, od centra Didimu  
4 km. Transfer z letiště v Bodrumu cca  
1,5 hod. 

Vybavení: prázdninový resort v klid-

ném prostředí, umístěný u pláže. Hotel 
se skládá z hlavní budovy a vedlejších 
budov s pokoji, vstupní hala s recepcí, 
restaurace, vnitřní bazén, několik barů 
(lobby, u bazénu, plážový, diskobar), 
restaurace à la carte (rybí, turecká, 
italská, asijská), bazén se skluzavkami, 
relaxační bazén, lehátka a slunečníky 
zdarma u bazénů i na pláži, plážové 
osušky oproti kauci, hřiště, minimar-
ket, tenis (osvětlení a vybavení za po-
platek), stolní tenis, plážový volejbal, 
basketbal, aerobik, fitness, SPA cent-
rum. 

Internet: Wifi ve společných prosto-
rách. 

Ubytování: pokoje umístěné v hlavní 
budově nebo v bungalovech /klubo-
vé/, klimatizace, koupelna, WC, SAT/
TV, trezor (za poplatek), vysoušeč vla-
sů, lednice (doplňována vodou). Poko-
je s balkonem nebot francouzským ok-
nem. Dále k dispozici rodinné pokoje, 
přistýlky pro děti formou palandy. 

Pro děti: dětský bazén, programy pro 
děti, hřiště. 

www.firo.cz/TZD287

Příjemný resort v letovisku Altinkum, vhodné pro všechny věkové kategorie, ale dopo-
ručujeme především rodinám s dětmi !

Možnosti obsazení: pokoje: XX / XXx
rodinný pokoj: XXX / XXxx / XXXx / XXXX
pokoj s palandami: XXxx / XXx

Hotel Adrina Beach Resort 

novinka v nabídce

jen s FIRO-tour

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
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tobogány

all inclusive 
na pláži



EGEJSKÁ RIVIÉRA / BODRUM – 
TORBA

Stravování: ultra all inclusive 

Ultra all inclusive: plná penze for-
mou bufetu, snídaně 07.00-11.00 
hod., obědy 12.30-14.30 hod., ve-
čeře 19.00-21.30 hod., noční snack 
23.30-00.15 hod., studené sendviče 
01.00-07.00 hod., zmrzlina 12.30-
14.30+19.00-21.30 hod., občerstve-
ní formou snacku 12.30-17.00 hod., 
gözleme 11.00-.16.00 hod., snack bar 
s kávou, čajem, zákusky 17.00-18.00 
hod., 1 x návštěva a’ la carte restaura-
ce, neomezená konzumace nealkoho-
lických nápojů a alkoholických nápojů 
místní výroby, vybrané dovozové ná-
poje 24 hod. denně dle otevírací doby 
jednotlivých barů. 

Poloha: Hotel se nachází nad zálivem 
v letovisku Torba, klidné okolí hotelu. 
Transfer z letiště cca 25 minut. Píseč-
no-oblázková pláž, na pláž vstup vý-

tahem nebo po schodech. Vstup do 
vody možný i z mola. 

Vybavení: hotelová hala s recep-
cí, hlavní restaurace, 1x a’ la carte,  
5 barů, konferenční místnost, bazén 
s lehátky a slunečníky, lehátka a slu-
nečníky na pláži, dětský bazén, vnitř-
ní bazén, skluzavky, obchody, fitness 
centrum, šipky, stolní tenis, plážové 
osušky, animační programy. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: nově zařízené pokoje, 
klimatizace, koupelna, WC, vysoušeč 
vlasů, telefon, minibar (naplněný ne-
alkoholickými nápoji, dále doplňován 
vodou), trezor, SAT/TV. Základní cena 
pokoje club - bez balkonu a menší 
rozměry. Za příplatek pokoje standard 
a standard s výhledem na moře - s bal-
konem a ve vedlejších budovách nebo 
pokoje s výhledem na moře v hlavní 
budově. 

Služby za poplatek: vodní sporty na 
pláži, čerstvé džusy, masáže a proce-
dury ve SPA. 

Pro děti: miniklub, dětské hřiště, ba-
zén pro děti, skluzavky. 

www.firo.cz/TZA287

Nově zrekonstruovaný a přestavěný hotel zahájil svou činnost v červnu 2019. Vhodné 
především pro páry, ale i rodiny s dětmi si zde užijí dovolenou na maximum.

Možnosti obsazení: club room: XX / XXx
pokoje standard ve vedlejších budovách a standard v hlavní budově: max. XXX / 
XXXx / XXxx

Hotel Duja Bodrum La Blanche 

novinka v nabídce

ultra all inclusive

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
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EGEJSKÁ RIVIÉRA/ BODRUM - 
GÜVERCINLIK

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: plná penze for-
mou bufetu, snídaně 07.00-11.00 
hod., obědy 12.30-14.30 hod.,večeře 
19.00-22.00 hod., noční občerstvení 
00.00-03.00 hod., snack 12.00-16.00, 
možnost návštěvy à la carte restaurace 
- nutná rezervace, neomezená konzu-
mace místních a vybraných dovozo-
vých nealkoholických a alkoholických 
nápojů 24 hodin denně - dle otevírací 
doby jednotlivých barů, zmrzlina, va-
fle, káva, čaj, čerstvé džusy u snídaně. 

Poloha: hotel se nachází na kopci nad 
mořem, přímo u písečné pláže, vstup 
do vody možný také z mola. V hotelu 
jsou k dispozici externí výtahy a jezdi-
cí schody. Od letištěBodrum Milas cca  
15 km, do centra města Bodrum  
25 km. Klidné okolí hotelu. 

Vybavení:luxusní resort otevřený 
v květnu 2016. Hotelová vstupní hala 
s recepcí, bar, hlavní bufetová restau-
race, 4 restaurace à la carte (Seafood, 

asijská, italská, steaky), cukrárna s  
kavárnou, irský bar, plážový bar, bar 
u bazénu, vitamin bar ve SPA a další, 
venkovní bazén s lehátky a slunečníky, 
vnitřní bazén, dětský bazén s aqua-
parkem (4 tobogány pro dospělé,  
4 dětské), lehátka a slunečníky na plá-
ži, plážové osušky, sauna, turecké láz-
ně, SPA, animační programy, stolní te-
nis, jóga, volejbal, pilates, minifotbal, 
fitness, basketbal, 2 tenisové kurty, 
šipky, nemomotorizované vodní spor-
ty, večerní show, konferenční místnos-
ti, minimarket. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: moderní pokoje, klima-
tizace, koupelna, WC, minibar (dopl-
ňovaný), trezor, LCD SAT/TV, vysoušeč 
vlasů, telefon. V základní ceně stan-
dard pokoje s bočním výhledem na 
moře, za příplatek pokoje s výhledem 
na moře (větší rozměry), dále za přípla-
tek superior a deluxe room. 

Služby za poplatek: masáže a pro-
cedury ve SPA, motorizované vodní 
sporty, vybrané à la carte restaurace. 

Pro děti: dětský bazén s tobogány, 
dětský klub, programy pro děti. 

www.firo.cz/TUX287

Moderní a luxusní hotel s výbornými službami, krátký transfer z letiště, vhodný i pro 
náročné klienty.

Možnosti obsazení: standard: XX / XXX / XXx
superior a deluxe: XX / XXX / XXx / XXxx

Hotel Titanic Deluxe Bodrum 

ultra all inclusive

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA

De Luxe dovolená 
pro náročné
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EGEJSKÁ RIVIÉRA/ BODRUM – TORBA

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: plná penze formou 
bufetu, snídaně 07.00-11.00 hod., po-
zdní snídaně 10.00-11.00 hod., obědy 
12.30-14.30 hod., večeře 19.00-21.30 
hod., noční bufet 24.00-01.00 hod., 
cukrárna 14.30-19.00 hod., à la carte re-
stauraceza poplatek (cca 15-20 EUR/os.), 
neomezená konzumace nealkoholických 
a alkoholických nápojů místní výroby 
a vybrané dovozové nápoje po 24 hodin 
denně (lobby bar), ostatní bary dle oteví-
rací doby, káva, čaj, zmrzlina, občerstvení 
formou snacku 12.30-19.30 hod., široká 
nabídka zábavních programů a sportov-
ního vybavení.

Poloha: hotel se nachází přímo u píseč-
né pláže s bílým pískem, pozvolný vstup 
do vody nebo možnostvstupu ze dvou 
mol. Od centra Bodrumu 8 km.

Vybavení: hotel otevřený v květnu 
2013, prostorná hotelová hala s recepcí, 
lobby bar, hlavní restaurace, 5 à la carte 
restaurací (mexická, libanonská, čínská/
japonská, rybí, turecká), kavárna, 9 barů, 
hlavní bazén rozdělený na dvě části, 
vnitřní bazén, dětský bazén, aquapark se  

17 tobogány aklouzačkami (9 pro dospě-
lé, 8 pro děti), lunapark, lehátka a sluneč-
níky u bazénů a na pláži, plážové osušky, 
konferenční místnosti, animační a spor-
tovní programy, tenisové kurty, minifot-
bal, plážový volejbal, badminton, stolní 
tenis, šipky, vodní pólo, aquagymnastika, 
zumba, fitness, jóga, pilates, turecké láz-
ně, sauna, šlapadla, SPA.

Internet: WiFi v lobby a na pokojích 
zdarma. 

Ubytování: krásně zařízené pokoje, 
v základní ceně pokoje v zahradě, za pří-
platek superior pokoje v zahradě a supe-
rior pokoje s výhledem na moře v hlavní 
budově, klimatizace, koupelna, WC, 
balkon, telefon, trezor, SAT/TV, minibar, 
WiFi, vařič kávy a čaje, nespresso (za pří-
platek). Rodinné pokoje na vyžádání. 

Služby za poplatek: osvětlení teniso-
vých kurtů, bowling, biliár, playstation, 
procedury a masáže ve SPA, motorizo-
vané vodní sporty, à la carte restaurace, 
pavilony na pláži.

Pro děti: hotel skvěle zařízený pro děti, 
několik miniklubů (dle věku), speciální 
programy pro děti různého věku, luna-
park (některé atrakce mohou být za po-
platek), aquapark, dětské menu, restau-
race v dětském klubu Vogy Club.

www.firo.cz/TFJ287

Luxusní hotel s krásnou pláží, vhodné pro všechny věkové kategorie, pro rodiny 
s dětmi velký aquapark s tobogány a skluzavkami, který je největší v Bodrumu.

Možnosti obsazení: pokoj v zahradě: XX
superior v zahradě: XX /  XXX / XXx  / XXxx
superior v hl. budově: XX / XXX / XXx / XXxx / XXXx

Hotel Vogue Bodrum 

ultra all inclusive

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA

De Luxe dovolená 
pro náročné
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EGEJSKÁ RIVIÉRA / BODRUM - TUR-
GUTREIS

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: snídaně 07.00-10.30 
hod., turecké speciality 11.00-17.00 
hod., oběd 12.30-14.30 hod., svačina 
12.00-18.00 hod., večeře 19.00-21.30 
hod., noční svačina 23.00-07.00 hod., 
zmrzlina 10.00-18.00 hod., neomezená 
konzumace místních alkoholických a ne-
alkoholických nápojů 08.00-01.00 hod. 
Hotel vyžaduje formální oděvy při vstupu 
do restaurace.

Poloha: přímo na písčito-oblázkové pláži 
s navezeným pískem, k dispozici dřevěné 
molo. Pozvolný vstup do moře. Hotel leží 
1 km od centra malého letoviska Akyar-
lar, 10 km od centra Turgutreis, 25 km od 
Bodrumu a 60 km od letiště.

Vybavení: hotelový resort složený 
z hlavní budovy a vilek, recepce, restau-
race, 8 výtahů (z toho 4 panoramatické), 
5 à la carte restaurací (italská, turecká, 
rybí, mexická, dětská), 8 barů, bazén, 
dětský bazén, lehátka a slunečníky u ba-
zénu a na pláži zdarma, animace, krytý 
bazén, 2 tenisové kurty, basketbal, plá-
žový volejbal, šipky, squash, aerobik, 
posilovna, škola potápění, bowling, biliár, 
stolní tenis, knihovna, kino, konferenční 

místnost, obchody, lékař, půjčovna aut, 
směnárna, WiFi v lobby zdarma, prádel-
na, 24hodinový pokojový servis, SPA cen-
trum, masáže, kadeřník.

Internet: WiFi v lobby zdarma.

Ubytování: elegantně zařízené 2lůž-
kové pokoje s možností 1 přistýlky mají 
centrální klimatizaci, LCD/TV, telefon, 
minibar (alkoholické nápoje mimo piva 
za poplatek), trezor, koupelnu/WC, vy-
soušeč vlasů, připojení k internetu (za 
poplatek). V základní ceně jsou pokoje 
promo bez balkonu, za příplatek stan-
dard s balkonem a dále deluxe pokoje, 
které jsou prostornější, a rodinné pokoje 
(větší pokoj se sofa). Pro náročné klienty 
doporučujeme vilky s vlastním bazénem 
(ceny na vyžádání).

Služby za poplatek: motorizované 
vodní sporty, osvětlení tenisových kurtů, 
internetové připojení na pokoji, prádelna, 
alkoholické nápoje z minibaru, à la carte 
restaurace, dovozové nápoje, 24hodi-
nový pokojový servis, čerstvé džusy (při 
snídani zdarma), bowling, SPA centrum, 
masáže, kadeřník, lékař, půjčovna aut, 
speciální pavilony na pláži, hlídání dětí, 
škola potápění, vybavení konferenční 
místnosti.

Pro děti: aquapark s 5 skluzavkami, dět-
ský bazén, dětské hřiště, dětský klub, dět-
ské jídlo v restauraci, hlídání dětí.

www.firo.cz/TYC287

Velký komplex hotelu s překrásným výhledem na záliv, velké bazény, skluzavky, vlastní 
kinosál v hotelu, skvělé služby - to vše je zárukou kvalitní dovolené. Služby hotelu oce-
ní především náročnější klientela a rodiny s dětmi.

Možnosti obsazení: standard a deluxe: XX / XXx
rodinný pokoj: XXXx / XXxx / XXXX / XXX / XX

Hotel Kefaluka Resort 

ultra all inclusive

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA

De Luxe dovolená 
pro náročné
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EGEJSKÁ RIVIÉRA / BODRUM - TUR-
GUTREIS

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: snídaně, obědy a ve-
čeře formou bufetu, neomezená konzu-
mace místních a vybraných dovozových 
alkoholických a nealkoholických nápojů 
24 hod. denně, 1x za pobyt večeře v ital-
ské à la carte restauraci (děti až od 12 let), 
vstupné a konzumace nápojů v diskoba-
ru 23.00–04.00 hod., aerobik, strečink, 
gymnastika, jóga, volejbal, basketbal, 
lukostřelba, tenis, fitness centrum, mi-
niklub (4-12 let), denní i večerní animační 
programy.

Poloha: přímo u písčito-oblázkové pláže 
na soukromém poloostrově uprostřed 
překrásných zahrad. Z některých částí 
komplexu přístup do moře přes mola. 
Poblíž resortu leží malá vesnička Akyar-
lar, do centra Bodrumu se dostanete 
dolmušem za zhruba 30 minut jízdy. 
Z přístavu v Turgutreis nebo Bodrumu je 
možné podniknout výlet na řecký ostrov 
Kos.

Vybavení: 4patrová hlavní budova s ba-
rem, terasou, recepcí; parkoviště, 7 barů, 
diskobar, fitness centrum, kadeřnictví, 
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sou, 2 à la carte restaurace, krytý bazén 
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www.firo.cz/TOX287

Prestižní a exkluzivní hotel se nachází na soukromém poloostrově obklopeném průzrač-
nou vodou Egejského moře.  Hotel uspokojí i náročnější klientelu. Kdo chce relaxovat 
u  moře, může využít některou ze soukromých zátok včetně servisu s  občerstvením. 
Vhodné spíše pro klidnější dovolenou.

Možnosti obsazení: základní typ pokoje courtyard suite: XX / XXX / XXx / XXxx
sunset suite, deluxe suite: XX / XXX / XXx / XXxx
další typy na vyžádání

Hotel Xanadu Island 

ultra all inclusive

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA

De Luxe dovolená 
pro náročné

381 | Prodejní místa na str. 527, 530–531

TURECKO › EGEJSKÁ RIVIÉRA

bezplatně 
WiFi

lehátka na 
pláži 

all inclusive 
na pláži

wellness



 Rezervujte na 210 000 210

TURECKO › EGEJSKÁ RIVIÉRA

Jedna z nejoblíbenějších 
a nejvyhledávanějších oblastí Turecka, kde 
svou dovolenou tráví každoročně stovky 
tisíc turistů z celého světa.

Široká nabídka hotelů uspokojí všechny kategorie klientů. Malé 
městské hotely v Alanyi, luxusní resorty v Beleku nebo komplexy 
s aquaparky, zahradami a vybavením pro rodiny s dětmi, každý si 
zde najde to, co odpovídá jeho vkusu a potřebám. Stálé počasí od 
května do konce října, teplé moře, rozmanitost pláží, zajímavá 
a široká nabídka výletů, perfektní zázemí pro golf, možnosti 
nákupů, zábavy – asi nikde jinde nenajdete tak obsáhlou 
nabídku v jedné oblasti. Pokud jste na Turecké riviéře ještě 
nebyli, neváhejte!

NABÍDKY PRO SKUPINY A SPORTOVNÍ KOLEKTIVY A HRÁČE GOLFU
Rádi pro vás připravíme jakoukoliv nabídku na ubytování nebo sportovní soustředě-
ní a golfové balíčky ,a to nejenom v letních měsících, ale také v zimních, které jsou 
ideální pro sportovní soustředění fotbalových nebo tenisových týmů. V zimních mě-
sících je oblast Beleku vyhledávána také golfovými hráči, panují zde skvělé klimatic-
ké podmínky a golfová hřiště patří k nejlepším na světě.

Turecká riviéra� 
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Konakli

Beldibi
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TURECKÁ RIVIÉRA

delegát 
FIRO-tour
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Alanya
Nejstarší a  nej-

známější turistické le-
tovisko na pobřeží Tu-
recké riviéry s pohořím 
Taurus v  pozadí. Velké, 
živé a  oblíbené prázd-
ninové středisko s  jed-
nou z  nejkrásnějších 
pláží Turecka, Kleopatra 
Beach, známou Červe-
nou věží a  nádherným 
přístavem. Rušný noční 
život, možnost nakupo-
vání a poznávání. V oko-
lí Alanye se nacházejí 
mnohé prázdninové ves-
ničky, zmiňme Konakli, 
Avsallar, Incekum, Okur-
calar (Alara River Tourism Center) či Mahmutlar. 
Jedná se o  úseky pobřeží nacházející se na cestě 
z Antalye do Alanye, kde je řada hotelů většinou vyš-
ší kategorie. Tyto hotely jsou vhodné pro ty z vás, kte-
ří se nechtějí příliš vzdalovat a dávají přednost dovo-
lené v samotném areálu hotelu. Z kapacit, které se 

v  této   oblasti 
nacházejí, je  dobré  spojení do okolních měst tzv. 
„dolmušem“, typickým tureckým dopravním pro-
středkem (většinou minibus), jenž vás dle dohody 
s  řidičem zaveze na cílové místo. Má-li jeho řidič 
dobrou náladu, můžete smlouvat o ceně. 
Transfer z  letiště v  Antalyi trvá do Alanye zhruba 
2 hod. 30 min.

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy do Antalye na 7/14 a 10/11 nocí
– z Brna a Ostravy do Antalye na 7 nocí
– z Brna a Ostravy do Antalye na 10/11 nocí
– z Pardubic do Antalye na 7 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha (resp. Brno, 
Ostrava, Pardubice) - Antalya - Praha (resp. Brno, Ostrava, 
Pardubice) vč. letištních a bezpečnostních poplatků, palivového 
příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět • příslušný počet 
nocí ve vybraném hotelu • stravování dle výběru • služby 
delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Ceny zájezdů nezahrnují: pojištění léčebných výloh • komplexní 
pojištění

Rožšířenou nabídku hotelů naleznete 
na www.fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ z letiště Antalya 
(obousměrný transfer, všechna letoviska oblasti Bodrum, ceny na vyžádání)

v  této   oblasti Sleva 
v  této   oblasti 

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz
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Side
Bývalá pirátská osada Side, místo Anto-

nia a Kleopatry, které si dodnes dochovalo am� teátr ze 
2. století, největší svého druhu na Anatolii (Malé Asii). 
Pohled na staré město s ruinami byzantských kostelů, 
svatyní a římských lázní je možný z pláží přímo od ho-
telových kapacit. Romantické město se spoustou pa-
mátek, ale i množstvím restaurací a obchůdků potěší 
klienty všech věkových kategorií, kteří se do Side rádi 
vracejí. Zlatavé pláže s  jemným pískem a  pozvolným 
vstupem do moře ocení zejména rodiny s  menšími 
dětmi. Mladší generace se pak do Side sjíždí i z ostat-
ních letovisek kvůli známé diskotéce pod širým nebem 
Oxyd, která připomíná pohádkové komíny Kappado-
kie. V okolí historického města Side se také nacházejí 
prázdninové vesničky v  městských částech, jako jsou 

 Kumköy, Colakli nebo Sorgun. 
Transfer z letiště v Antalyi trvá 
do Side asi 1 hod.

Belek
Ten, kdo hledá klidné 

a luxusní místo k odpočinku, 
je správně právě v  Beleku. 
Belek je novějším moderním 

střediskem tvořeným převážně honosnými luxus-
ními hotelovými komplexy umístěnými ve velkých, 
pečlivě udržovaných zahradách přímo u 12 km dlou-
hé písčité pláže. Belek je chráněnou přírodní oblastí, 
kde se nachází mnoho pinií a  eukalyptů. A  přede-
vším je pak rájem gol� stů, jelikož je tu několik vý-
borně udržovaných golfových hřišť. Hotely v této lo-
kalitě jsou vhodné pro nejnáročnější z vás. Transfer 
z letiště v Antalyi do Beleku trvá asi 40 min.

Antalya – Lara
Lara je nejmladším střediskem Turecké rivié-

ry na okraji města Antalya, v  těsné blízkosti letiště. 
Přímo na pláži jsou vybudovány luxusní hotelové 

komplexy, kterých každým rokem přibývá. Jejich služ-
by a celé zázemí jsou na té nejvyšší úrovni. Lara láká 
svou krásnou, do dálky se táhnoucí písčitou pláží a vý-
hodou je i krátký transfer z letiště k cíli vaší dovolené 
(zhruba 15 minut). Hotely v této lokalitě jsou vhodné 
pro nejnáročnější z vás.

Kemer
Kemer je další z vyhlášených lokalit Turecké riviéry. 

Charakteristická pro tuto oblast je překrásná přírodní 
scenérie – dlouhé pláže s bělostnými oblázky, omývané 
křišťálově čistou vodou Středozemního moře, v poza-
dí pohoří Taurus, jehož svahy pokrývají stále zelené 
piniové háje, a vzduch, který je prosycen vůní prysky-
řice. Kemer a  okolí s  nespočtem romantických zátok 
a kouzelných zálivů zdejšího rozeklaného pobřeží jsou 
považovány za jedno z nejkrásnějších míst tureckého 
pobřeží vůbec. Krásné je i samo městečko Kemer s udr-
žovanými uličkami, mnoha obchody a  restauracemi. 
Za návštěvu určitě stojí místní přístav. V okolí Kemeru 
se poté nacházejí přilehlá letoviska, kterými jsou kupří-
kladu Beldibi, Göynuk, Kiris či Tekirova. Transfer z letiš-
tě v Antalyi trvá zhruba 1 hod.

Side
Bývalá pirátská osada Side, místo Anto-

 Kumköy, Colakli nebo Sorgun. 
Transfer z letiště v Antalyi trvá 
do Side asi 1 hod.

B
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Zelený kaňon
Autobusem podél horské řeky Manavgat do srdce 

pohoří Taurus. Zde se nachází Zelený kaňon – třetí nej-
větší přehrada v Turecku. Následuje plavba lodí, při které 
si budete moci vychutnávat krásu a  atmosféru okolní 
přírody. Možnost koupání, vodních sportů. Následuje 
oběd v restauraci s panoramatickým výhledem na pře-
hradu. Po obědě se lodí vypravíte k  velkému podzem-
nímu prameni. Tento výlet je ideální pro ty, kdo chtějí 
relaxovat v nedotknuté přírodě a užívat klidu hor a nád-
herně čisté horské vody. Cena zahrnuje dopravu, oběd, 
průvodce.

Pamukkale
Jednodenní výlet, během kterého uvidíte „osmý div 

světa“ – Pamukkale, seznámíte se s tureckými tradicemi 
a historií. Projedete pohořím Taurus, v horách nahlédne-
te do života kočovných nomádů. Dále návštěva mešity, 
zastávka ve výrobně ručně vázaných koberců. Vrcholem 
výletu pak bude návštěva Pamukkale a antického města 
Hierapolis, které bylo založeno jako lázeňské město pro 
antický svět. Zde navštívíte nejprve pohřebiště, dále uvi-
díte budovu lázní, vstupní bránu do města, kolonádu, 
nádherně zachovalý am� teátr a  tajemné místo zvané 
Plutonium, které bylo považováno za vstup do podsvětí. 
Následuje prohlídka Pamukkale, místa, kde minerální 
léčivé prameny během 15 000 let vytvořily oslnivě bílé 
kaskády s  jezírky naplněnými smaragdově zelenou vo-
dou. Cena zahrnuje dopravu, plnou penzi (nezahrnuje 
nápoje) a průvodce.

Perge–Aspendos–Kursunlu
Výlet určený milovníkům antických památek. Na-

vštívíte nejzachovalejší antické město na území Malé 
Asie – Perge. Projdete se po hlavní kolonádě, na agoře si 
prohlédnete obchody a zbytky chrámu. Navštívíte také 
stadion, am� teátr a zastavíte se v místě, kde kázal svatý 
Pavel. Dozvíte se, kdo byl slavný matematik Apollonius 
z Perge. Další zastávkou je prohlídka přírodní rezervace 
Kursunlu, kde vás čeká návštěva vodopádu a procházka 
úchvatnou přírodní scenérií. V Aspendu uvidíte neuvě-
řitelně zachovalý am� teátr pro 20 000 lidí. V ceně jsou 
zahrnuty vstupy, oběd, doprava a průvodce.

Rafting
Čeká na vás řeka Alara, krásná příroda, nezapo-

menutelné scenérie pohoří Taurus a  samozřejmě 
dobrodružství při sjíždění peřejí. Budete mít několik 
možností se vykoupat v chladivé řece. Nemáte-li žád-
né zkušenosti se sjezdem řeky na raftech, nemusíte se 
ničeho obávat. O vaši bezpečnost se postarají profesi-
onální instruktoři. Výletu se smějí účastnit jen osoby 
starší 12 let. Cena zahrnuje oběd, transfery a  služby 
instruktora.

Lodní výlet Alanya – Modrá plavba
Loď vyplouvá z  historického přístavu Alanye. Bě-

hem plavby budete moci obdivovat krásu a ohrom-
nou velikost seldžucké pevnosti ze 13. století a hlav-
ní dominantu přístavu – Červenou věž. Zastavíte 
u  skalního mysu s  jeskyněmi, které jsou spojeny 
s  historií pirátů. Dále se poplavíte podél pobřeží, 
kde na vás čeká koupání v  průzračně modrých vo-
dách na otevřeném moři. Cena zahrnuje dopravu 
a oběd.

Turecká noc
Starý osmanský kervansaray je ideálním místem, kde 

se můžete přenést do doby, kdy této zemi vládli sultáni 
a princové, k jejichž obveselení a rozptýlení se pořádaly 
večery plné hudby a tance. Čekají na vás typické turecké 
pokrmy, výtečné víno a  samozřejmě nespočet umělců, 
kteří vám předvedou nejen tradiční druh zábavy u  os-
manského dvora – hudbu a břišní tance, ale i část z pře-
bohaté pokladnice místního folkloru. V ceně je zahrnuta 
večeře, víno, nealkoholické nápoje, kulturní program, 
transfer.

Turecká lázeň – Hamam
Přeneste se o několik set let zpět a využijte možnosti 

stát se alespoň na jeden den vznešeným sultánem. Bude 
o  vás postaráno přímo pohádkově jako o  skutečného 
monarchu. Cena zahrnuje transfery, saunu, páru, turec-
kou lázeň a olejové masáže celého těla.

Antalya City Tour
Celodenní výlet tentokrát do přístavního města 

Antalya. V ceně je zahrnuta doprava, oběd, okružní jízda 
městem, průvodce.

Combi Tour
Ideální výlet pro milovníky horských scenérií, tro-

chy adrenalinu a hodně legrace. Během cesty horskými 
cestami vás čekají překrásné výhledy, jízda terénem 
i   horskými  potoky. Uvidíte stavbu jedné z  největších 
přehrad a při návratu do Alanye navštívíte turecký dům, 
abyste názorně viděli, jak Turci žijí. Následuje návštěva 
mešity. Cena zahrnuje dopravu a oběd.

Delfíní show
Půldenní výlet za lachtany a delfíny, kde vás i vaše 

děti nadchnou jejich neuvěřitelné akrobatické kousky 
a dovednosti. Za poplatek si můžete dopřát neopakova-
telný zážitek – plavání v bazénu s delfíny. Cena zahrnuje 
dopravu a vstupné.

VÝLETY

CENY VÝLETŮ dospělý

Pamukkale 65 EUR
Kappadokia s Tureckou nocí 120 EUR
Antalya City a Shopping s obědem 23 EUR
Perge, Aspendons, Kursunlu 50 EUR
Alanya shopping 25 EUR
Alanya – výlet na lodi 45 EUR
Manavgat – výlet na lodi 45 EUR
Delfi nárium 35 EUR
Zelený kaňon 60 EUR
Rafting 50 EUR
Jeep Safari 45 EUR
Turecká noc 45 EUR
Turecké lázně – Hamam 30 EUR
Alanya v noci 30 EUR
Kemer – výlet na lodi 45 EUR
Lanovka v Kemeru 45 EUR

Pozn: Uvedené ceny jsou pouze orientační a závisí na 
místě pobytu dle jednotlivých letovisek. Děti do 12 let 
mají většinou 50% slevu. Výlety si můžete zakoupit přímo 
na pobytovém místě u našeho delegáta s platbou v místní 
měně. Aktuální nabídka bude uvedena také v informacích, 
které před odletem od naší CK obdržíte. Na místě vám 
v případě zájmu naši delegáti rádi zajistí také pronájem auta.
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Side
Bývalá pirátská osada Side, místo Anto-

nia a Kleopatry, které si dodnes dochovalo am� teátr ze 
2. století, největší svého druhu na Anatolii (Malé Asii). 
Pohled na staré město s ruinami byzantských kostelů, 
svatyní a římských lázní je možný z pláží přímo od ho-
telových kapacit. Romantické město se spoustou pa-
mátek, ale i množstvím restaurací a obchůdků potěší 
klienty všech věkových kategorií, kteří se do Side rádi 
vracejí. Zlatavé pláže s  jemným pískem a  pozvolným 
vstupem do moře ocení zejména rodiny s  menšími 
dětmi. Mladší generace se pak do Side sjíždí i z ostat-
ních letovisek kvůli známé diskotéce pod širým nebem 
Oxyd, která připomíná pohádkové komíny Kappado-
kie. V okolí historického města Side se také nacházejí 
prázdninové vesničky v  městských částech, jako jsou 

 Kumköy, Colakli nebo Sorgun. 
Transfer z letiště v Antalyi trvá 
do Side asi 1 hod.

Belek
Ten, kdo hledá klidné 

a luxusní místo k odpočinku, 
je správně právě v  Beleku. 
Belek je novějším moderním 

střediskem tvořeným převážně honosnými luxus-
ními hotelovými komplexy umístěnými ve velkých, 
pečlivě udržovaných zahradách přímo u 12 km dlou-
hé písčité pláže. Belek je chráněnou přírodní oblastí, 
kde se nachází mnoho pinií a  eukalyptů. A  přede-
vším je pak rájem gol� stů, jelikož je tu několik vý-
borně udržovaných golfových hřišť. Hotely v této lo-
kalitě jsou vhodné pro nejnáročnější z vás. Transfer 
z letiště v Antalyi do Beleku trvá asi 40 min.

Antalya – Lara
Lara je nejmladším střediskem Turecké rivié-

ry na okraji města Antalya, v  těsné blízkosti letiště. 
Přímo na pláži jsou vybudovány luxusní hotelové 

komplexy, kterých každým rokem přibývá. Jejich služ-
by a celé zázemí jsou na té nejvyšší úrovni. Lara láká 
svou krásnou, do dálky se táhnoucí písčitou pláží a vý-
hodou je i krátký transfer z letiště k cíli vaší dovolené 
(zhruba 15 minut). Hotely v této lokalitě jsou vhodné 
pro nejnáročnější z vás.

Kemer
Kemer je další z vyhlášených lokalit Turecké riviéry. 

Charakteristická pro tuto oblast je překrásná přírodní 
scenérie – dlouhé pláže s bělostnými oblázky, omývané 
křišťálově čistou vodou Středozemního moře, v poza-
dí pohoří Taurus, jehož svahy pokrývají stále zelené 
piniové háje, a vzduch, který je prosycen vůní prysky-
řice. Kemer a  okolí s  nespočtem romantických zátok 
a kouzelných zálivů zdejšího rozeklaného pobřeží jsou 
považovány za jedno z nejkrásnějších míst tureckého 
pobřeží vůbec. Krásné je i samo městečko Kemer s udr-
žovanými uličkami, mnoha obchody a  restauracemi. 
Za návštěvu určitě stojí místní přístav. V okolí Kemeru 
se poté nacházejí přilehlá letoviska, kterými jsou kupří-
kladu Beldibi, Göynuk, Kiris či Tekirova. Transfer z letiš-
tě v Antalyi trvá zhruba 1 hod.

Side
Bývalá pirátská osada Side, místo Anto-

 Kumköy, Colakli nebo Sorgun. 
Transfer z letiště v Antalyi trvá 
do Side asi 1 hod.

B
a luxusní místo k odpočinku, 
je správně právě v  Beleku. 
Belek je novějším moderním 

385

Zelený kaňon
Autobusem podél horské řeky Manavgat do srdce 

pohoří Taurus. Zde se nachází Zelený kaňon – třetí nej-
větší přehrada v Turecku. Následuje plavba lodí, při které 
si budete moci vychutnávat krásu a  atmosféru okolní 
přírody. Možnost koupání, vodních sportů. Následuje 
oběd v restauraci s panoramatickým výhledem na pře-
hradu. Po obědě se lodí vypravíte k  velkému podzem-
nímu prameni. Tento výlet je ideální pro ty, kdo chtějí 
relaxovat v nedotknuté přírodě a užívat klidu hor a nád-
herně čisté horské vody. Cena zahrnuje dopravu, oběd, 
průvodce.

Pamukkale
Jednodenní výlet, během kterého uvidíte „osmý div 

světa“ – Pamukkale, seznámíte se s tureckými tradicemi 
a historií. Projedete pohořím Taurus, v horách nahlédne-
te do života kočovných nomádů. Dále návštěva mešity, 
zastávka ve výrobně ručně vázaných koberců. Vrcholem 
výletu pak bude návštěva Pamukkale a antického města 
Hierapolis, které bylo založeno jako lázeňské město pro 
antický svět. Zde navštívíte nejprve pohřebiště, dále uvi-
díte budovu lázní, vstupní bránu do města, kolonádu, 
nádherně zachovalý am� teátr a  tajemné místo zvané 
Plutonium, které bylo považováno za vstup do podsvětí. 
Následuje prohlídka Pamukkale, místa, kde minerální 
léčivé prameny během 15 000 let vytvořily oslnivě bílé 
kaskády s  jezírky naplněnými smaragdově zelenou vo-
dou. Cena zahrnuje dopravu, plnou penzi (nezahrnuje 
nápoje) a průvodce.

Perge–Aspendos–Kursunlu
Výlet určený milovníkům antických památek. Na-

vštívíte nejzachovalejší antické město na území Malé 
Asie – Perge. Projdete se po hlavní kolonádě, na agoře si 
prohlédnete obchody a zbytky chrámu. Navštívíte také 
stadion, am� teátr a zastavíte se v místě, kde kázal svatý 
Pavel. Dozvíte se, kdo byl slavný matematik Apollonius 
z Perge. Další zastávkou je prohlídka přírodní rezervace 
Kursunlu, kde vás čeká návštěva vodopádu a procházka 
úchvatnou přírodní scenérií. V Aspendu uvidíte neuvě-
řitelně zachovalý am� teátr pro 20 000 lidí. V ceně jsou 
zahrnuty vstupy, oběd, doprava a průvodce.

Rafting
Čeká na vás řeka Alara, krásná příroda, nezapo-

menutelné scenérie pohoří Taurus a  samozřejmě 
dobrodružství při sjíždění peřejí. Budete mít několik 
možností se vykoupat v chladivé řece. Nemáte-li žád-
né zkušenosti se sjezdem řeky na raftech, nemusíte se 
ničeho obávat. O vaši bezpečnost se postarají profesi-
onální instruktoři. Výletu se smějí účastnit jen osoby 
starší 12 let. Cena zahrnuje oběd, transfery a  služby 
instruktora.

Lodní výlet Alanya – Modrá plavba
Loď vyplouvá z  historického přístavu Alanye. Bě-

hem plavby budete moci obdivovat krásu a ohrom-
nou velikost seldžucké pevnosti ze 13. století a hlav-
ní dominantu přístavu – Červenou věž. Zastavíte 
u  skalního mysu s  jeskyněmi, které jsou spojeny 
s  historií pirátů. Dále se poplavíte podél pobřeží, 
kde na vás čeká koupání v  průzračně modrých vo-
dách na otevřeném moři. Cena zahrnuje dopravu 
a oběd.

Turecká noc
Starý osmanský kervansaray je ideálním místem, kde 

se můžete přenést do doby, kdy této zemi vládli sultáni 
a princové, k jejichž obveselení a rozptýlení se pořádaly 
večery plné hudby a tance. Čekají na vás typické turecké 
pokrmy, výtečné víno a  samozřejmě nespočet umělců, 
kteří vám předvedou nejen tradiční druh zábavy u  os-
manského dvora – hudbu a břišní tance, ale i část z pře-
bohaté pokladnice místního folkloru. V ceně je zahrnuta 
večeře, víno, nealkoholické nápoje, kulturní program, 
transfer.

Turecká lázeň – Hamam
Přeneste se o několik set let zpět a využijte možnosti 

stát se alespoň na jeden den vznešeným sultánem. Bude 
o  vás postaráno přímo pohádkově jako o  skutečného 
monarchu. Cena zahrnuje transfery, saunu, páru, turec-
kou lázeň a olejové masáže celého těla.

Antalya City Tour
Celodenní výlet tentokrát do přístavního města 

Antalya. V ceně je zahrnuta doprava, oběd, okružní jízda 
městem, průvodce.

Combi Tour
Ideální výlet pro milovníky horských scenérií, tro-

chy adrenalinu a hodně legrace. Během cesty horskými 
cestami vás čekají překrásné výhledy, jízda terénem 
i   horskými  potoky. Uvidíte stavbu jedné z  největších 
přehrad a při návratu do Alanye navštívíte turecký dům, 
abyste názorně viděli, jak Turci žijí. Následuje návštěva 
mešity. Cena zahrnuje dopravu a oběd.

Delfíní show
Půldenní výlet za lachtany a delfíny, kde vás i vaše 

děti nadchnou jejich neuvěřitelné akrobatické kousky 
a dovednosti. Za poplatek si můžete dopřát neopakova-
telný zážitek – plavání v bazénu s delfíny. Cena zahrnuje 
dopravu a vstupné.

VÝLETY

CENY VÝLETŮ dospělý

Pamukkale 65 EUR
Kappadokia s Tureckou nocí 120 EUR
Antalya City a Shopping s obědem 23 EUR
Perge, Aspendons, Kursunlu 50 EUR
Alanya shopping 25 EUR
Alanya – výlet na lodi 45 EUR
Manavgat – výlet na lodi 45 EUR
Delfi nárium 35 EUR
Zelený kaňon 60 EUR
Rafting 50 EUR
Jeep Safari 45 EUR
Turecká noc 45 EUR
Turecké lázně – Hamam 30 EUR
Alanya v noci 30 EUR
Kemer – výlet na lodi 45 EUR
Lanovka v Kemeru 45 EUR

Pozn: Uvedené ceny jsou pouze orientační a závisí na 
místě pobytu dle jednotlivých letovisek. Děti do 12 let 
mají většinou 50% slevu. Výlety si můžete zakoupit přímo 
na pobytovém místě u našeho delegáta s platbou v místní 
měně. Aktuální nabídka bude uvedena také v informacích, 
které před odletem od naší CK obdržíte. Na místě vám 
v případě zájmu naši delegáti rádi zajistí také pronájem auta.



TURECKÁ RIVIÉRA / ALANYA

Stravování: all inclusive

All inclusive: snídaně, oběd a večeře 
formou bufetu, odpolední občerstvení 
– káva nebo čaj a zákusek, místní alko-
holické a nealkoholické nápoje 10.00–
23.00 hod., turecké lázně (v Kleopatra 
Princess), stolní tenis, šipky, plážový 
volejbal, lehátka a slunečníky u bazénu

Poloha: příjemný hotel leží 50 m od 
pláže s hrubším pískem, kousek od 
centra města Alanya, jen pár kroků přes 
pobřežní komunikaci na známou Kleo-
patřinu pláž. Do hlavního centra Alanye 
jsou to asi 2 km po plážové promenádě 
či dolmušem.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 
hlavní restaurace, lobby bar/snack bar, 
bazén s brouzdalištěm a tobogánem, 
slunečníky a lehátka u bazénu, výtah, 
vodní sporty na pláži, stolní tenis, šip-
ky, plážový volejbal, posilovna, WiFi v  
lobby zdarma.

Internet: WiFi v lobby zdarma.

Ubytování: standardní 2lůžkové po-
koje s možností 1 přistýlky mají indi-
viduální klimatizaci, telefon, minibar, 
koupelnu se sprchou, vysoušeč vlasů, 
WC, balkon, SAT/TV.

Služby za poplatek: trezor na pokoji, 
slunečníky a lehátka na pláži, občer-
stvení na pláži, vodní sporty na pláži,  
minibar, lékař, čistírna, zmrzlina, všech-
ny nápoje po 23.hod., internet, kadeř-
ník, biliár.

www.firo.cz/TTK287

Jak samotný název napovídá, nachází se tento hotel v  těsné blízkosti známé pláže 
Kleopatra Beach. Doporučujeme všem klientům, kteří chtějí být v centru Alanye a mít 
tak na dosah zábavu tohoto městečka.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX

Hotel Kleopatra Beach 

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 3 990 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

386  Rezervujte na 210 000 210

TURECKO › TURECKÁ RIVIÉRA

bezplatně 
WiFi



TURECKÁ RIVIÉRA / ALANYA

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, snídaně 08.00-10.00 hod., oběd 
12.30-14.00 hod., káva, čaj a zákusky 
17.00-18.00 hod., neomezená konzu-
mace místních nealkoholických a alko-
holických nápojů 10.00-23.00 hod. 

Poloha: 30 m od pláže s hrubším 
pískem. Hotel, který byl v roce 2011 
zrekonstruován, se nachází na rušné 
hlavní třídě, přímo u nejkrásnější pláže 
Kleopatra Beach. Do hlavního centra 
Alanya jsou to asi 2 km po plážové 
promenádě či dolmušem.

Vybavení: recepce se směnárnou, 
restaurace, bar, TV místnost, výtah, 
internetová kavárna, WiFi připojení, 
bazén, dětský bazén, skluzavky, lehát-
ka a slunečníky u bazénu, plážový vo-
lejbal. Na sezonu 2020 má hotel nově 
oficiální kategorii 4*. 

Internet: WiFi za poplatek. 

Ubytování: pokoje standard, indivi-
duální klimatizace, trezor (za poplatek 
cca 2 EUR/den), minibar (za poplatek), 
SAT/TV, telefon, sociální zařízení, vy-

soušeč vlasů, balkon, WiFi připojení 
(za poplatek).

Služby za poplatek: trezor na pokoji, 
minibar na pokoji, WiFi připojení na 
pokoji a v lobby (cena cca 2 EUR/den), 
lehátka a slunečníky na pláži, vodní 
sporty na pláži, kulečník, stolní fotbal.

Pro děti: dětský bazén s malou sklu-
zavkou.

www.firo.cz/TCR287

Pečlivě vedený a našimi klienty velmi oblíbený hotel je vhodný pro všechny, kteří chtějí 
být v blízkosti centra města a hlavně přímo u nejkrásnější pláže Turecké riviéry Kleo-
patr a Beach.

Možnosti obsazení:  
standardní pokoj: XX / XXx / XXX

Hotel Kleopatra Celine 

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 3 990 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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TURECKÁ RIVIÉRA / ALANYA

Stravování: all inclusive

All inclusive: snídaně 7.00–10.00 
hod., pozdní snídaně 10.00–10.30 
hod., oběd 12.30–14.00 hod., káva/
čaj 14.00–18.00 hod., večeře 19.00–
21.30 hod., pozdní večeře 23.30-
00.30 hod., noční občerstvení 01.00-
06.00 hod., gözleme 15.00-16.00 
hod., zmrzlina 14.00-15.00 hod., káva 
a čaj se zákusky 16.00-17.00 hod., ne-
omezená konzumace nealkoholických 
a alkoholických nápojů místní výroby 
24 hodin denně, plážový bar 11.30-
16.00 hod. - jen nealkoholické nápo-

je, alkohol za poplatek, bar u bazénu 
10.00-23.00 hod., doplněný minibar 
po příjezdu. Animační a sportovní pro-
gramy: vodní gymnastika, šipky, plá-
žový volejbal, stolní tenis, vodní pólo. 
Lehátka a slunečníky na pláži.

Poloha: hotel leží 70 m od pláže.  
Hotel má na pláži vlastní lehátka a slu-
nečníky a plážový bar. 2,5 km od cen-
tra města Alanya, 135 km od letiště. 
V okolí hotelu široká nabídka restaura-
cí, obchodů, barů, cca 10 minut jízdy 
od přístavu. 

Vybavení: hotel prošel celkovou re-
konstrukcí před sezonou 2018, re-
cepce, lobby, restaurace, à la carte 
restaurace, bazén, dětský bazén s to-
bogánem, 2 výtahy, WiFi v lobby a na 
pokoji zdarma, 2 bary, pokojový servis, 
kadeřník, fitness, sauna, turecké láz-
ně, masáže, prádelna, čistírna, lékař, 

Nově zrekonstruovaný, velmi pěkný a moderní hotel se nachází na rušné promenádě 
v městské části Oba, doporučujeme zejména klientele, která vyhledává zábavu pří-
mořského letoviska. Jako jeden z mála městských hotelů nabízí  bar na pláži a lehátka 
na pláži.

Hotel Oba Star 

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 KČ

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

388  Rezervujte na 210 000 210

lehátka na 
pláži 

bezplatně 
WiFi

all inclusive 
na pláži



Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx

konferenční místnost. K dispozici 
plážové osušky (nutno zaplatit vrat-
nou zálohu), lehátka a slunečníky u  
bazénu i na pláži. Animační a sportov-
ní programy.

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: moderní standardní 2lůž-
kové pokoje s možností 1 přistýlky pro 
dospělého nebo dítě mají individuální 
klimatizaci, koupelnu/WC, SAT/TV, te-
lefon, WiFi připojení (zdarma), minibar 
(naplněný po příjezdu), trezor.

Služby za poplatek: pokojový servis, 
turecké lázně, masáže, kadeřník, prá-
delna, čistírna, vodní sporty na pláži, 
lékař, půjčovna aut, všechny dovozové 
nápoje, čerstvé ovocné džusy, zmrzli-

na, à la carte restaurace.

Pro děti: dětský bazén, miniklub pro 
děti 4-12 let.

www.firo.cz/TQH287
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TURECKÁ RIVIÉRA / ALANYA

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, lehké občerstvení formou snacku 
během dne, odpolední káva a čaj, zá-
kusky, neomezená konzumace míst-
ních nealkoholických a alkoholických 
nápojů 10.00-23.00 hod. Občerstvení 
na pláži v plážovém baru: čaj, káva, 
pivo, nealkoholické nápoje.   

Poloha: hotel je oddělen od pláže jen 
místní komunikací, do centra letoviska 
Alanya asi 1,5 km příjemnou procház-
kou kolem moře nebo obchodní třídou. 

Vybavení: renovovaný hotel se skládá 
ze dvou budov, hotelová hala s recep-
cí, lobby bar, restaurace, bar u bazénu, 

Skvělá poloha v těsné blízkosti Kleopatřiny pláže, vhodné pro milovníky koupání 
a nočního života. 

Hotel Kleopatra Dreams Beach 

all inclusive 

1. dítě do 13 let
od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

390  Rezervujte na 210 000 210

bezplatně 
WiFi

all inclusive 
na pláži



Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx / XXxx

bazén s lehátky a slunečníky, WiFi, sau-
na, fitness, zábavní programy. 

Internet: WiFi zdarma ve většině pro-
storách hotelu. 

Ubytování: klimatizované pokoje, 
koupelna, WC, SAT/TV, telefon, balkon, 
minibar a trezor za poplatek. 

Služby za poplatek: masáže, lehátka 
a slunečníky na pláži, vodní sporty na 
pláži. 

Pro děti: dětská část bazénu. 

www.firo.cz/TGQ287
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TURECKÁ RIVIÉRA / ALARA RIVER 
TOURISM CENTER

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: snídaně 07.30–
10.00 hod., pozdní snídaně 10.00–
10.30 hod., oběd 12.00–14.00 hod. 
a večeře 19.00–21.00 hod. formou 
bufetu v hlavní restauraci, občerstvení 
v snack panorama restaurant 12.00–
16.30 hod., odpolední káva nebo čaj 
a zákusek 16.30–17.30 hod., pozd-
ní večeře 23.00–24.00 hod. v hlavní 
restauraci, neomezená konzumace 
místních alkoholických a nealkoholic-
kých nápojů ve 4 barech – lobby bar  
24 hodin denně, diskobar 23.00–
03.00 hod., bar na pláži 10.00–18.00 

hod. a bar u bazénu 09.00–24.00 
hod., minibar (denně doplňován), 
zmrzlina 16.30-17.30 hod., snacky 
během dne, vybrané dovozové alko-
holické nápoje.

Poloha: přímo u písčito-oblázkové 
pláže s kamenitým vstupem do moře, 
k dispozici molo. Klienty FIRO-tour  
velice oblíbený hotel se nachází v roz-
lehlé zahradě přímo na pláži ve stře-
disku Alara River Tourism Center, které 
je vzdáleno 24 km od Manavgatu a  
33 km od Alanye. Spojení je zajišťová-
no dolmušem – minibusem, který vás 
doveze kamkoliv za předem domluve-
nou cenu.  Cca 1,5 km od hotelu je 
velký bazar, který je ideální pro milov-
níky nakupování (zdarma shuttle bus 
několikrát denně).

Vybavení: recepce, 3 výtahy, 4 bary, 
hlavní restaurace, TV místnost, konfe-
renční sál, kadeřnictví, zlatnictví, hote-

Vzorně vedený a léty prověřený hotel s vynikající kuchyní a službami patří k jedněm z nejob-
líbenějších  kapacit na Turecké riviéře. Doporučujeme všem, kteří dávají přednost aktivnímu  
odpočinku v hotelovém areálu, a rodinám s dětmi. Služby ultra all inclusive určitě potěší i nároč-
né klienty. Na 2020 všechny pokoje typu deluxe - nově zrekonstruované !

Hotel Meryan  

 
Video na 

ultra all inclusive

1. dítě do 10 let
 od 99 Kč

PRAHA
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392  Rezervujte na 210 000 210

skluzavky / 
tobogány

all inclusive 
na pláži

lehátka na 
pláži 

wellness



Možnosti obsazení: XX / XXx / XXxx / XXX / XXXx
u XXXx se dítě do 2 let  započítává do max. obsazenosti

lové obchody, disco, fitness centrum, 
sauna, turecká lázeň, tenis, stolní te-
nis, plážový volejbal, basketbal, šipky, 
aerobik, gymnastika, bazén, bazén se 
skluzavkami, vnitřní bazén, lehátka 
a slunečníky u bazénu i na pláži zdar-
ma, plážové osušky, denní a večerní 
animační programy, zahradní divadlo, 
nemotorizované vodní sporty na pláži 
– kánoe, vodní šlapadla.

Internet: WiFi za poplatek. 

Ubytování: nově zrekonstruované 
2lůžkové pokoje s možností 1 přistýl-
ky pro dospělého nebo 2 přistýlek pro 
děti, centrální klimatizace, telefon, TV, 
minibar, trezor (za poplatek), sociální 
zařízení, vysoušeč vlasů, balkon, rodin-
né pokoje nebo suity se 2 ložnicemi na 
vyžádání. 

Služby za poplatek: pokojový servis, 
čerstvě lisované ovocné džusy, do-
vozové alkoholické nápoje, telefon, 
masáže, peeling, kulečník, internetová 
kavárna, prádelna, motorizované vod-
ní sporty na pláži, výměna plážových 
osušek, kosmetický salon, čistírna, tre-
zor na pokoji, WiFi připojení v lobby 
a na pokoji (poplatek cca 1 EUR/den).

Pro děti: dětský bazén, bazén se sklu-
zavkou, dětský klub, animační progra-
my, dětské koktejly. 

www.firo.cz/TME287
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TURECKÁ RIVIÉRA / MANAVGAT
Stravování: all inclusive

All inclusive: snídaně, oběd a večeře 
formou bufetu, snack v baru u ba-
zénu a v aquaparku v odpoledních 
hodinách, neomezená konzumace 
místních alkoholických a nealkoho-
lických nápojů, nealkoholické nápoje 
v minibaru, zmrzlina, osušky k bazénu 
i na pláž, aquapark, vybrané sportovní 
aktivity (step aerobik, vodní gymnasti-
ka, šipky, lukostřelba), sauna, turecká 
lázeň, miniklub, WiFi v lobby. Hotel vy-
žaduje u večeří dlouhé kalhoty u pánů.

Poloha: velice prostorný a pěkně ar-
chitektonicky řešený komplex menších 
2patrových budov je vystavěn na cel-
kové ploše 380 000 m2 a leží přímo 
u písčito-oblázkové pláže. Jednotlivé 

budovy jsou umístěny v nádherné za-
hradě plné palem a osvěžujících fon-
tán. 75 km od letiště v Antalyi, 12 km 
od centra města Manavgat, 17 km od 
oblíbeného letoviska Side a 60 km od 
letoviska Alanya.

Vybavení: recepce, hlavní restaurace, 
plážová restaurace, 13 barů, konfe-
renční místnost, animační divadlo, ka-
deřník, obchodní centrum, 2 venkovní 
bazény, 2 dětské bazény, relax bazén 
(od 15 let), slunečníky a lehátka u ba-
zénů i na pláži, plážové ručníky, TV 
místnost, WiFi, turecká lázeň, sauna, 
tenisové kurty, fitness, stolní tenis, plá-
žový volejbal, basketbal, vodní pólo, 
step aerobik, vodní gymnastika, jog-
ging, lukostřelba, šipky, boccia. Aqua-
park s 5 velkými bazény a 8 skluzavka-
mi pro dospělé – mezi nimi kamikaze, 
rafting, černá díra, 2 twistery a další, 
3 dětské bazény (pirátská loď, různé 
figurky chobotnic, hadů nebo želv) s  
6 skluzavkami, písečný bazén pro ba-
tolata, vířivka a vodní masáže. Obcho-
dy s tenisovým zbožím, opravna teni-
sového vybavení a půjčovna. Wellness 
a lázeňské centrum. Denní a večerní 

Doporučujeme vyznavačům aktivní dovolené. Díky bezkonkurenční nabídce 62  tenisových  
kurtů a největšímu aquaparku na Turecké riviéře je právě tento hotel ideálním místem, kde se 
určitě nebudete nudit. Vyhlášená je také hotelová kuchyně. Vynikající volba pro rodinnou dovo-
lenou. Pro náročnější klienty doporučujeme zvolit ubytování v pokojích typu superior.

Hotel Ali Bey Club Manavgat  

 
Video na 

jen s FIRO-tour

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč
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Možnosti obsazení: klubový pokoj: XX / XXX / XXx
rodinný pokoj: XXX / XXXx / XXxx (minimální obsazení 3 osoby) 

animační a zábavní programy, o které 
se stará tým 70 profesionálních animá-
torů, WiFi připojení v lobby a na poko-
jích zdarma.

Internet: WiFi v prostorách lobby a na 
pokojích zdarma. 

Ubytování: účelně zařízené stan-
dardní 2lůžkové klubové pokoje 
s možností 1 přistýlky pro dospělého 
nebo dítě, SAT/TV, telefon, individuál-
ní klimatizace, hudební kanál, trezor, 
minibar s nealkoholickými nápoji, so-
ciální zařízení, vysoušeč vlasů, balkon. 
Rodinné pokoje s možností ubytování 
minimálně 3 platících dospělých osob 
s možností 1 přistýlky pro dospělého 
nebo dítě - jedná se o 2 propojené po-
koje (nejsou oddělené samostatnými 
dveřmi), vybavení shodné jako klubo-
vý pokoj. Superior pokoje na vyžádá-
ní (i rodinné). Pro náročnější klienty 
doporučujeme pokoje superior, které 
jsou nově a moderně zařízené.

Služby za poplatek: internetová 

kavárna, masáže, prádelna, lékař, ob-
jednávky à la carte v panoramatické 
otáčivé restauraci, dovozové nápoje, 
čerstvý džus, fitness, kulečník, počí-
tačové hry, motorizované i nemotori-
zované vodní sporty, 62 antukových 
tenisových kurtů, 1 centrální a 3 dět-
ské kurty, lekce tenisu, tréninková zeď, 
vybrané procedury ve wellness a lá-
zeňském centru, fotograf, fotbalové 
hřiště, hlídání dětí, kadeřník.

Pro děti: fantazie dětí nezná hranic 
a v tomto komplexu ji mohou rozvíjet 
donekonečna. Jedinečný dětský ráj se 
skluzavkami a dětskými hřišti, dětský 
klub pro děti 4–12 let a teenager klub 
13–17 let, animační programy, hlídá-
ní dětí, 3 tenisové kurty pro všechny 
dětské věkové kategorie čekají právě 
na vaše ratolesti. Dětský klub FIRÁČEK 
funguje v hotelu od 30.06. do cca 
31.08.2020.

www.firo.cz/TAB287
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TURECKÁ RIVIÉRA / MANAVGAT / 
KIZILAGAC

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: snídaně 07.00–
10.00 hod., pozdní snídaně 10.00–
10.30 hod., gözleme 11.30-16.00 
hod. (kromě neděle), oběd 12.30–
14.00 hod., občerstvení formou snac-
ku 12.00–16.00 hod., káva/čaj 16.00-
17.00 hod., večeře 19.00–21.00 hod., 
noční svačina 23.30-02.00 hod, ne-
omezená konzumace alkoholických 
a nealkoholických nápojů místní výro-
by 10.00 -24.00 hod. dle otevíracích 

časů jednotlivých barů., 1x za pobyt 
možnost návštěvy à la carte restaurace 
(turecká nebo italská), zmrzlina 12.00-
17.00 hod., vafle 12.00-17.00 hod., 
cukrárna 11.00-24.00 hod., nápoje na 
diskotéce 24.00-02.00 hod. 3x týdně. 

Poloha: hotel se nachází přímo u pís-
čito-oblázkové pláže, 70 km od letiš-
tě v Antalyi, 80 km od centra města 
Antalya, 10 km od centra města Ma-
navgat.

Vybavení: recepce, restaurace,  
2 bazény s tobogány, vnitřní bazén 
s jacuzzi, dětský bazén, 2 à la carte 
restaurace (turecká a italská – nutná 
rezervace den předem, úterý zavřeno), 
4 bary, fitness, turecké lázně, sauna, 
aerobik, gymnastika, 4 tenisové kur-
ty, basketbal, plážový volejbal, stolní 
tenis, šipky, lehátka a slunečníky u ba-
zénu a na pláži, animační programy, 

Příjemný rozlehlý hotelový resort po celkové rekonstrukci, kvalitní služby za příznivou 
cenu.

Hotel Washington Resort & Spa 

jen s FIRO-tour

ultra all inclusive

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč
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Možnosti obsazení: standard: XX / XXx / XXX
rodinné pokoje: XX / XXx / XXxx (přistýlka formou palandy)

prádelna, internetová kavárna, biliár, 
playstation, SPA centrum, diskotéka, 
WiFi v lobby, konferenční místnost, 
plážové osušky. 

Internet: WiFi v lobby zdarma, na po-
kojích a u bazénu za poplatek. 

Ubytování: 2lůžkové pokoje s mož-
ností 1 přistýlky pro dospělého nebo 
2 přistýlek pro děti, mají individuální 
klimatizaci, SAT/TV, telefon, minibar 
(denně doplněný nealkoholickými ná-
poji), trezor, koupelnu/WC, vysoušeč 
vlasů, vařič na kávu a čaj, balkon. Na 
vyžádání rodinné pokoje s přistýlkami 
formou palandy. 

Služby za poplatek: WiFi na pokoji 
a u bazénu, trezor na pokoji, prádel-
na, internetová kavárna, biliár, playsta-

tion, hlídání dětí, lékař, služby ve SPA 
centru, kadeřník, vodní motorizované 
sporty, pokojový servis, nápoje na 
diskotéce, osvětlení tenisových kurtů, 
všechny dovozové alkoholické nápo-
je, všechny nápoje mezi 24.00–10.00 
hod., vodní dýmka, čerstvé ovocné 
džusy, turecká káva, LCD projektor 
v konferenční místnosti.

Pro děti: dětský bazén, hlídání dětí, 
dětský bufet, dětské kluby pro děti 
4-12 let, minidisco, minishow, hřiště, 
denně dětské animace.

www.firo.cz/TVB287
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TURECKÁ RIVIÉRA / SIDE – KIZILOT

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, snídaně 07.00-10.00 hod., po-
zdní snídaně 10.00-11.00 hod., oběd 
12.30-14.30 hod., večeře 18.30-21.00 

hod., pozdní večeře 21.30-24.00 hod., 
neomezená konzumace nealkoholic-
kých a alkoholických nápojů místní 
výroby 10.00-02.00 hod. dle provozní 
doby jednotlivých barů, odpolední ob-
čerstvení, káva a čaj 16.00-17.00 hod., 
gözleme 11.00-16.30 hod., zmrzlina 
u bazénu 12.00-16.00 hod., lehátka 
a slunečníky u bazénu a na pláži. 

Poloha: hotel se nachází cca 25 km 
od letoviska Side, v oblasti Side Kizilot, 
přímo u široké písečné pláže. Vstup do 
vody - hrubý písek s malými oblázky. 
Přímo u hotelu malé nákupní centrum - 
bazar. Spojení do Side nebo Alanye (cca 
40 km) místními taxi nebo dolmuši. 

Vybavení: hotel se skládá ze 3 budov, 

Moderní hotel,  ideální především pro rodiny s dětmi, rozlehlá zahrada poskytuje do-
statek prostoru pro hry i odpočinek. 

Hotel Sultan of Dreams 

jen s FIRO-tour

all inclusive 

1. dítě do 13 let
  od 99 Kč

2. dítě do 3 let
 za mimořádnou cenu
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Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx / XXxx
rodinné pokoje na vyžádání: XXxx / XXXx

hlavní budova, velká vstupní hala s re-
cepcí, hotelová recepce, bar u bazénu, 
snack restaurant, lobby bar, hlavní re-
staurace, restaurace à la carte, stolní 
tenis, animační programy, fitness, plá-
žové osušky, prostorná zahrada, hlavní 
bazén, dětský bazén se skluzavkami 
a tobogánem. 

Internet: WiFi v lobby a u bazénu zdar-
ma. 

Ubytování: moderně a čistě zařízené 
pokoje, klimatizace, koupelna, WC, 
telefon, SAT/TV, minibar (voda a neal-
koholické nápoje, denně doplňován), 
trezor (za poplatek), balkon, vysoušeč 
vlasů, boční nebo přímý výhled na moře 
za příplatek.  

Služby za poplatek: masáže a služby 
ve SPA centru, trezor na pokoji, vodní 
sporty na pláži. 

Pro děti: dětské hřiště, miniklub, dět-
ský bazén se skluzavkami a tobogá-
nem, programy pro děti. 

Poznámka: U večeří jsou u pánů vyžá-
dovány dlouhé kalhoty. 

www.firo.cz/TTB287A
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TURECKÁ RIVIÉRA / SIDE - COLAKLI
Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: snídaně, oběd 
a večeře formou bufetu, stolní víno po-
dávané během oběda a večeře, zmrzli-
na během oběda a večeře v restauraci, 
pozdní snídaně, pozdní večeře, noční 
svačina, místní nealkoholické a alko-
holické nápoje a vybrané dovozové 
alkoholické nápoje (whisky, bacardi, 
martini, tequila, campari) 24 hodin 
denně, bufet s výběrem čajů během 
večeře, denní doplňování minibaru 
(nealkoholické nápoje a pivo), pivnice 
a vinárna na pláži, 1x večeře à la carte 
restauraci (turecká) – nutná rezervace 
v období 10.05.–31.10., káva, svačiny 
ve snack baru, gril a gözleme (turecká 
specialita), WiFi internet v lobby, trezor 
na pokoji, vstup na diskotéku (hotel 
Selin), aquapark 01.05.–31.10. Klienti 
všech 3 hotelů mohou čerpat veškeré 

služby poskytované na půdě areálu 
Kamelya World (a uvedené v popi-
su), bez ohledu na část, ve které jsou 
ubytováni. Snídaně, obědy a večeře se 
však podávají v té hotelové restauraci, 
kde jsou klienti ubytováni.

Poloha: jeden z nejoblíbenějších kom-
plexů našich klientů (původní název 
Kamelya Holiday Village). Prvotřídní 
prázdninovou vesničku Kamelya Co-
llection Exclusive Hotels - původně 
KAMELYA WORLD, s úctyhodnou 
kapacitou přes 2 000 lůžek, tvoří vil-
ky Kamelya K Club*****, hotel Fu-
lya***** a hotel Selin*****. Areál 
s nádhernou zahradou a aquaparkem 
na celkové ploše 24 000 m2 se rozklá-
dá přímo u krásné pláže se zlatavým 
jemným pískem v části Side – Colak-
li. Vzdálenost do historického centra 
Side činí 8 km, k místnímu tržišti je to 
pouhých 500 m.

Vybavení: recepce, hlavní venkovní 
restaurace, 5 specializovaných restau-
rací v areálu komplexu – turecká, čín-
ská, rybí, mexická a italská (je nutné 
provést rezervaci předem, 1 návštěva 

Doporučujeme klientům všech věkových kategorií, zejména však rodinám s  dětmi, 
které se díky široké škále sportovních a kulturních aktivit nebudou v tomto komplexu 
určitě nudit. Velmi oblíbená kapacita našich klientů. Pro sezónu 2020 opět osvědčený 
dětský klub Firáček. 

Hotel Kamelya K Club 
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Možnosti obsazení: pokoje standard: XX 
pokoj deluxe: XX / XXx / XXXx / XXxx / XXX / XXXX
rodinné pokoje: XXX / XXXx / XXxx / XXXX

1 restaurace za pobyt), 5 barů, herna, 
WiFi na recepci, obchody (suvenýry, 
butik, obchod s koberci, zlatnictví), 
konferenční místnosti, diskotéka a ta-
neční večery s živou hudbou (v hotelu 
Selin), bazén, obrovský aquapark s ně-
kolika bazény, jeskyněmi a draky, le-
hátka a slunečníky u bazénu i na pláži, 
ručníky u bazénu, plážové osušky, dět-
ské hřiště, 4 antukové tenisové kurty 
včetně vybavení, stolní tenis, basket-
bal, plážový volejbal, aerobik, vodní 
gymnastika, animační programy, am-
fiteátr. Sauna, turecká lázeň a fitness 
k dispozici v hotelu Fulya.

Internet: WiFi v prostorách recepce. 

Ubytování: 2–3podlažní vilky umístě-
né v nádherné zahradě, pokoje typu 
standard (menší: 22-24 m2 ) s max. 
kapacitou 2 dosp. nebo pokoje typu 
deluxe (36-44 m2): prostorné pokoje 
nabízející možnost ubytovat 2 dospě-
lé a 2 děti nebo 3 dospělé a 1 dítě. 
Všechny typy ubytování disponují indi-
viduální klimatizací, koupelnou, WC, 
SAT/TV, telefonem, minibarem, trezo-
rem, sociálním zařízením, vysoušečem 

vlasů, balkonem nebo terasou a dlaž-
bou v pokoji. Na vyžádání rodinné 
pokoje, které mají 2 oddělené ložnice. 

Služby za poplatek: bowling, kuleč-
ník, půjčovna jízdních kol, videohry, 
masáže, vodní lyže, dovozové nápoje, 
čerstvý džus, internet (v hotelu Selin), 
motorizované sporty na pláži, osvět-
lení tenisových kurtů, rakety, míčky, 
večeře v restauracích a’ la carte (ital-
ská, čínská, mexická, rybí - 5 euro na 
osobu). 

Pro děti: 3 dětská hřiště, animační 
programy, 4 dětské bazény se sklu-
zavkami u hotelu Selin a v aquaparku, 
herna, miniklub (4–12 let), teenager 
klub (13–17 let), který je v provozu 
v červenci a srpnu, dětský bufet, vi-
deohry. Dětský klub Firáček v období 
prázdnin. 

www.firo.cz/TKM287
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TURECKÁ RIVIÉRA / SIDE - COLAKLI
Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: snídaně, oběd 
a večeře formou bufetu, stolní víno 
podávané během oběda a večeře, 
zmrzlina během oběda a večeře v re-
stauraci, pozdní snídaně, pozdní ve-
čeře, noční svačina, místní nealkoho-
lické a alkoholické nápoje a vybrané 
dovozové alkoholické nápoje (whisky, 
bacardi, martini, tequila, campari) 24 
hodin denně, bufet s výběrem čajů bě-
hem večeře, denní doplňování miniba-
ru (nealkoholické nápoje a pivo), pivni-
ce a vinárna na pláži (03.05.–31.10.), 
večeře v à la carte restauraci (turecká) 
– nutná rezervace v období 10.05.–
31.10., káva, svačiny ve snack baru, 
gril a gözleme (turecká specialita), 
WiFi internet v lobby, trezor na pokoji, 
vstup na diskotéku, aquapark 01.05.–
31.10. Klienti všech 3 hotelů mohou 
čerpat veškeré služby poskytované na 
půdě areálu Kamelya World (a uvede-
né v popise, bez ohledu na část, ve 

které jsou ubytováni). Snídaně, obědy 
a večeře se však podávají v té hotelové 
restauraci, kde jsou klienti ubytováni.

Poloha: hotel, který se z celého kom-
plexu Kamelya World jako jediný na-
chází přímo u pláže se zlatavým jem-
ným pískem.

Vybavení: recepce, hlavní hotelová 
restaurace, 5 specializovaných restau-
rací v areálu komplexu – turecká, čín-
ská, rybí, mexická a italská (je nutné 
provést rezervaci předem, 1 návštěva 
1 restaurace za pobyt), 5 barů, herna, 
WiFi na recepci, obchody (suvenýry, 
butik, obchod s koberci, zlatnictví), 
konferenční místnosti, diskotéka a ta-
neční večery s živou hudbou, bazén, 
obrovský aquapark s několika bazény, 
jeskyněmi a draky, lehátka a sluneční-
ky u bazénu i na pláži, ručníky u ba-
zénu, plážové osušky, dětské hřiště,  
4 antukové tenisové kurty včetně vy-
bavení, stolní tenis, basketbal, plážový 
volejbal, aerobik, vodní gymnastika, 
animační programy, amfiteátr. Sauna, 
turecká lázeň a fitness k dispozici v ho-
telu Fulya.

Internet: WiFi zdarma na recepci 
a v pokojích. 

Ubytování: 2lůžkové pokoje s mož-
ností 1 přistýlky pro dospělého nebo 
dítě jsou vybaveny centrální klimati-
zací, LCD/TV, minibarem, trezorem, 
koupelnou/WC, vysoušečem vlasů 
a telefonem, balkonem/terasou a ko-
bercem. Za příplatek pokoje s bočním 
výhledem na moře. Rodinné pokoje, 
suity a plážové domky na vyžádání.

Služby za poplatek: bowling, kuleč-
ník, půjčovna jízdních kol, videohry, 
masáže, vodní lyže, dovozové nápoje, 
čerstvý džus, internet v lobby, moto-
rizované sporty na pláži, osvětlení te-
nisových kurtů, rakety, míčky, večeře 
v a’ la carte restauraci (italská, čínská, 
mexická a rybí - 5 euro/os.) 

Pro děti: 3 dětská hřiště, animační 
programy, 4 dětské bazény se sklu-
zavkami u hotelu Selin a v aquaparku, 
herna, miniklub (4–12 let), teenager 
klub (13–17 let), který je v provozu 
v červenci a srpnu, dětský bufet, video-
hry. Dětský klub Firáček funguje v ob-
dobí cca 01.07.-31.08.2020 
v hotelu Kamelya K Club. 

www.firo.cz/TSE287

Doporučujeme klientům, kteří dávají přednost hotelové budově před vil-
kami. Komfortní hotel, který má z celého hotelového komplexu nejlepší 
polohu přímo u pláže s jemným pískem, uspokojí i náročné klienty. Děti 
se mohou připojit do dětského klubu Firáček v hotelu Kamelya K Club.

Možnosti obsazení: standardní po-
koj: XX / XXx / XXX
plážový domek: XX / XXx / XXxx / XXX

Kamelya Selin Hotel 

ultra all inclusive

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč
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TURECKÁ RIVIÉRA / SIDE - COLAKLI
Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: snídaně, oběd 
a večeře formou bufetu, stolní víno 
podávané během oběda a večeře, 
zmrzlina během oběda a večeře v re-
stauraci, pozdní snídaně, pozdní ve-
čeře, noční svačina, místní nealkoho-
lické a alkoholické nápoje a vybrané 
dovozové alkoholické nápoje (whisky, 
bacardi, martini, tequila, campari) 24 
hodin denně, bufet s výběrem čajů 
během večeře, denní doplňování mi-
nibaru (nealkoholické nápoje a pivo), 
pivnice a vinárna na pláži (03.05.–
31.10.), večeře v à la carte restauraci 
(turecká) – nutná rezervace v období 
10.05.–31.10., káva, svačiny ve snack 
baru, gril a gözleme (turecká speciali-
ta), WiFi internet v lobby, trezor na po-
koji, vstup na diskotéku (hotel Selin), 
aquapark 01.05.–31.10. Klienti všech 
3 hotelů mohou čerpat veškeré služby 
poskytované na půdě areálu Kamelya 
World (a uvedené v popise, bez ohle-

du na část, ve které jsou ubytováni). 
Snídaně, obědy a večeře se však podá-
vají v té hotelové restauraci, kde jsou 
klienti ubytováni.

Poloha: hotel Fulya se nachází upro-
střed celého areálu prázdninové ves-
ničky Kamelya World. Obklopen je 
bazénem, aquaparkem a vilkami, kte-
ré jsou součástí komplexu. Nádherná 
písčitá pláž je součástí hotelového 
komplexu.

Vybavení: recepce, hlavní hotelová 
restaurace, 5 specializovaných restau-
rací v areálu komplexu – turecká, čín-
ská, rybí, mexická a italská (je nutné 
provést rezervaci předem, 1 návštěva 
1 restaurace za pobyt), 5 barů, herna, 
WiFi na recepci, obchody (suvenýry, 
butik, obchod s koberci, zlatnictví), 
konferenční místnosti, diskotéka a ta-
neční večery s živou hudbou (v hotelu 
Selin), bazén, obrovský aquapark s ně-
kolika bazény, jeskyněmi a draky, le-
hátka a slunečníky u bazénu i na pláži, 
ručníky u bazénu, plážové osušky, dět-
ské hřiště, 4 antukové tenisové kurty 
včetně vybavení, stolní tenis, basket-
bal, plážový volejbal, aerobik, vodní 
gymnastika, animační programy, am-
fiteátr. Sauna, turecká lázeň a fitness.

Internet: WiFi na recepci zdarma.

Ubytování: 2lůžkové pokoje s mož-
ností 1 přistýlky pro dospělého nebo 
dítě jsou vybaveny centrální klimatiza-
cí, SAT/LCD TV, minibarem, trezorem, 
koupelnou/WC, vysoušečem vlasů 
a telefonem, balkonem/terasou a ko-
bercem. Za příplatek pokoje s výhle-
dem na moře.

Služby za poplatek: bowling, kuleč-
ník, půjčovna jízdních kol, videohry, 
masáže, vodní lyže, dovozové nápoje, 
čerstvý džus, internet (v hotelu Selin), 
motorizované sporty na pláži, osvět-
lení tenisových kurtů, rakety, míčky, 
večeře v a’ la carte restauraci (italská, 
čínská, mexická a rybí - 5 euro/os.) 

Pro děti: 3 dětská hřiště, animační 
programy, 4 dětské bazény se sklu-
zavkami u hotelu Selin a v aquaparku, 
herna, miniklub (4–12 let), teenager 
klub (13–17 let), který je v provozu 
v červenci a srpnu, dětský bufet, vi-
deohry. Dětský klub Firáček funguje 
v období cca 01.07.-31.08.2020 v ho-
telu Kamelya K club. 

www.firo.cz/TFU287

Doporučujeme klientům, kteří dávají přednost komfortu 
hotelového typu ubytování před vilkami v  zahradě. Hote-
lová budova je úchvatná při večerním osvícení. Děti mohou 
využívat dětský klub Firáček v hotelu Kamelya K Club.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX

Kamelya Fulya Hotel 

ultra all inclusive

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
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TURECKÁ RIVIÉRA / SIDE - COLAKLI

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, pozdní snídaně, noční občerstve-
ní, nealkoholické nápoje a občerstvení 
v plážovém baru a restauraci 10.00-
18.00 hod., lehký oběd formou bufe-
tu v plážovém baru 12.00-14.00 hod., 
místní alkoholické a nealkoholické ná-
poje v hotelových barech 10.00-24.00 
hod., káva, čaj, odpolední občerstvení, 

noční polévka, animační programy,  
lehátka a slunečníky na pláži.

Poloha: komplex se nachází asi 350 m 
od písčité pláže, do historického cen-
tra Side cca 8 km, k místnímu tržišti 
cca 1 km. Na pláž vás několikrát denně 
dopraví hotelový shuttle bus.

Vybavení: několik budov v zahradě, 
hlavní budova s recepcí, restaurace, 
několik barů, 2 velké bazény, 2 dětské 
bazény a 1 bazén s tobogány, fitness, 
lehátka a slunečníky u bazénu, dětský 
bazén, společenská místnost, bar na 
pláži a restaurace na pláži, minimar-
ket, stolní tenis, tenis, sauna, turecké 
lázně, trezory v recepci, animační pro-
gramy.

Internet: WiFi v recepci zdarma. 

Oblíbený komplex s kvalitními službami,  příjemné prostředí uprostřed zeleně, několik 
nízkých budov. Ideální pro rodiny s dětmi. 

Hotel Club Sidelya 

jen s FIRO-tour

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč
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Možnosti obsazení: standardní 
pokoj: XX / XXX / XXx

Ubytování: příjemně zařízené pokoje, 
klimatizace, koupelna/WC, vysoušeč 
vlasů, SAT/TV, telefon, balkon.

Služby za poplatek: vodní sporty na 
pláži, biliár, osvětlení tenisových kur-
tů, masáže, trezory v recepci. Plážo-
vé osušky - poplatek 1 EUR, výměna 
osušek 0,5 EUR.

Pro děti: dětské bazény, tobogány, 
dětský klub, dětské hřiště, programy 
pro děti.

www.firo.cz/TVU287
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TURECKÁ RIVIÉRA / SIDE

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, místní alkoholické a nealkoho-
lické nápoje, voda, pivo 10.00-24.00 
hod., nápoje na diskotéce do 02.00 
hod., denně doplňovaný minibar (cola, 
fanta, voda, pivo), snídaně 07.00-
10.00 hod., pozdní snídaně 10.00-
11.00 hod., oběd 12.30-14.30 hod., 
kavárna 11.00-18.00 hod., odpolední 
snack 13.00-16.00 hod., snack u ba-
zénu 13.00-16.00 hod., odpolední 
káva a čaj 16.30-17.30 hod., zmrzli-
na 12.00-17.00 hod., půlnoční snack 
23.00-24.00 hod., 1x možnost návště-
vy v každé ze tří à la carte restaurací, 
nutná rezervace předem. Animační 
a sportovní programy dle nabídky.

Poloha: hotel postavený u písčité plá-
že,  2 km od centra Side. V Side řada 
nákupních možností, možnost návště-
vy historických památek. Od letiště 
v Antalyi 65 km. Po promenádě u plá-
že je možné dojít až do centra Side.

Vybavení: moderní hotel po rekon-

strukci, rozlehlá zahrada, vstupní hala 
s recepcí, hlavní restaurace, 3 restau-
race à la carte (rybí, turecká, meziná-
rodní), gözleme house, bar v lobby, 
bar u bazénu, plážový bar, diskotéka, 
kavárna, herna, venkovní bazén s dět-
skou částí, aquapark (4 tobogány), 
lehátka a slunečníky u bazénů a na 
pláži, plážové osušky, 2 tenisové kurty, 
basketbal, squash, SPA, WiFi ve veřej-
ných prostorách zdarma, konferenční 
místnost.

Internet: WiFi zdarma i na pokojích. 

Ubytování: světle a moderně zaříze-
né pokoje typu standard, klimatizace, 
koupelna, WC, vysoušeč vlasů, mini-
bar, telefon, SAT/TV, trezor, balkon, va-
řič kávy a čaje, výhled dle volné kapa-
city (do zahrady, boční výhled na moře 
- bez záruky). Za příplatek výhled na 
moře nebo částečný výhled na moře.

Služby za poplatek: výměna osušek 
(1 EUR), osvětlení tenisových kurtů, 
procedury ve SPA, masáže, vodní spor-
ty na pláži.

Pro děti: dětské animace, minidisco, 
miniklub 4-12 let, dětské hřiště na plá-
ži, dětské hřiště v zahradě.

www.firo.cz/TZE287

Resort vhodný pro rodiny s dětmi, moderní zařízení hotelu. Velkou výhodou je blízkost 
centra Side a možnost procházek po promenádě.

Možnosti obsazení: standard bez výhledu na moře: XX / XXx
standard s část. výhledem na moře: XX / XXX / XXx / XXxx
pokoj s výhledem na moře: XX / XXX / XXx

Hotel Melas Resort  

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 99 KČ
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TURECKÁ RIVIÉRA / SIDE

Stravování: all inclusive

All inclusive: místní alkoholické a ne-
alkoholické nápoje, voda, pivo 10.00- 
24.00 hod., na diskotéce v hotelu Melas 
Resort do 02.00 hod., doplňovaný mini-
bar na pokoji 1x za dva dny: voda, cola, 
fanta, pivo, snídaně 07.00-10.00 hod., 
pozdní snídaně 10.00-11.00 hod., oběd 
12.30-14.30 hod., večeře 19.00-21.00 
hod., kavárna, cukrárna 11.00-18.00 
hod., odpolední snack 13.00-16.00 
hod., gözleme 12.00-16.00 hod., od-
polední káva a čaj 16.30-17.30 hod., 
noční snack 23.00-24.00 hod., zmrzlina 
12.00-17.00 hod., 3 à la carte restau-
race - nutná rezervace předem, sporty, 
animace dle nabídky.

Poloha: resort se nachází přímo u pís-
čité pláže a je obklopený velkou zahra-
dou. Do centra letoviska Side 2 km, od 
letiště v Antalyi 65 km. U hotelu se na-
chází promenáda kolem pláže, po které 
je možné dojít až do centra Side.

Vybavení: recepce, velká hlavní bufe-
tová restaurace v budově, 3 à la carte 
restaurace (rybí, turecká, mezinárodní), 
gözleme house, lobby bar, bar u bazé-
nu, diskotéka, TV místnost, kavárna,  
2 velké bazény s oddělenou dětskou 
částí, lehátka a slunečníky na plá-
ži a u bazénu, plážové osušky, menší 

aquapark se 4 skluzavkami, tenisové 
kurty, squash, plážový volejbal, basket-
bal, stolní tenis, minigolf, fitness, turec-
ké lázně, denní i večerní animační a zá-
bavní programy, WiFi v lobby zdarma.

Internet: WiFi zdarma v lobby a na po-
kojích (nízkorychlostní internet). 

Ubytování: standardní pokoje, kou-
pelna, WC, klimatizace, vysoušeč vlasů, 
minibar, telefon, SAT/TV, trezor, balkon, 
pokoje jsou v blízkosti aquaparku. Za 
příplatek eco family pokoje (starší vyba-
vení, v zahradě) nebo větší rodinné po-
koje v hlavní budově - nové, zrekonstru-
ované a umístěné v budově s výtahem, 
odpovídají kategorii 5*. Apartmány 
- skládají se z 1 nebo 2 ložnic a obývací 
místnosti s kuchyňským koutem a po-
sezením, jsou umístěné v bungalovech.

Služby za poplatek: výměna plážo-
vých osušek (1 EUR), osvětlení teniso-
vých kurtů, internetový koutek, masáže, 
vodní sporty, trezor.

Pro děti: animační programy pro děti, 
minidisco, dětský klub 4-12 let, teen-
ager klub 13-16 let, dětské hřiště na 
pláži, dětský bazén.

www.firo.cz/TZG287

Prázdninová vesnička ideální především pro rodiny s dětmi s výhodnou polohou v Side, 
přímo u pláže. Rodiny s více dětmi ocení možnost ubytování v apartmánech.

Možnosti obsazení: 
standard pokoj: XX / XXx / XXX
na vyžádání:
větší rodinný pokoj: XXxx / XXXx
apartmán: max. XXXXx + infant / XXxxx

Hotel Melas Holiday Village 

 
Video na 

all inclusive 

1. dítě do 14 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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TURECKÁ RIVIÉRA / SIDE

Stravování: all inclusive

All inclusive: snídaně 07.00–
10.00 hod., pozdní snídaně 10.00–
11.00 hod., oběd 12.30–14.00 hod., 
večeře 19.00–21.00 hod., diskobar 
23.00 – 02.00 hod., konzumace míst-
ních alkoholických a nealkoholických 
nápojů, zmrzlina, minibar, plážové 
ručníky, trezor, turecká lázeň, sauna, 
WiFi v lobby a na pokojích, plážový 
volejbal, stolní tenis, šipky, aquapark 
se skluzavkami, vodními masážemi, ja-
cuzzi. U večeří vyžadován společenský 
oděv, pánové dlouhé kalhoty.

Poloha: hotel se nachází přímo u pís-
čité pláže, přibližně 2 km od Side a  
70 km od letiště v Antalyi.

Vybavení: recepce, plážová restaura-
ce, hlavní restaurace, lobby, à la carte 
restaurace, 5 barů, nákupní centrum 
s butikem, minimarketem, bižuterií 
a obchod s kožešinami, velký bazén, 
lehátka a slunečníky u bazénu i na 
pláži, aquapark, SPA centrum, kadeř-
ník, salon krásy, prádelna, disco, ani-

mační programy, tenisové centrum se 
4 tenisovými kurty, posilovna, plážové 
ručníky, trezor, turecká lázeň, sauna, 
WiFi v lobby a na pokojích zdarma, 
miniklub, plážový volejbal, stolní tenis, 
šipky.

Ubytování: hotel nabízí celkem 276 
pokojů. Deluxe 2lůžkový pokoj s mož-
ností 1 přistýlky pro dospělého nebo 
dítě disponuje křeslem, LCD/TV, tele-
fonem, trezorem, klimatizací, mini-
barem, vybavením pro přípravu kávy 
nebo čaje, koupelnou/WC, vysouše-
čem vlasů a balkonem. Dále ubytování 
v rodinných pokojích, suite a dublex 
pokoje na vyžádání.

Služby za poplatek: dovozové nápo-
je, čerstvý džus, pokojový servis, à la 
carte restaurace, tenisové kurty, masá-
že, lékař, obchody, prádelna, kadeřník, 
fotograf, hlídání dětí, autopůjčovna, 
vodní sporty, fitness centrum – Fitness 
First Premium.

Pro děti: dětské skluzavky a dět-
ský ráj v aquaparku, hřiště, ani-
mační programy pro děti, miniklub  
(4–7 let), midiklub (8–10 let), maxi klub  
(10–12 let), teenagers klub  
(13–17 let), hlídání dětí, dětská postýl-
ka, dětské židle v restauraci.

www.firo.cz/TCA287

Luxusní hotel  patří do známého hotelového řetězce Ali Bey hotelů, které jsou našim 
klientům velmi známé a garantují vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Doporuču-
jeme náročným klientům.

Možnosti obsazení: deluxe pokoj: XX / XXx / XXX
rodinný pokoj: XXX / XXXx / XXXX / XXxx

Hotel Ali Bey Resort Side 

all inclusive 

1. dítě do 7 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

De Luxe dovolená 
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408  Rezervujte na 210 000 210

TURECKO › TURECKÁ RIVIÉRA

bezplatně 
WiFi

lehátka na 
pláži 

skluzavky / 
tobogány

all inclusive 
na pláži



TURECKÁ RIVIÉRA / SIDE

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: plná penze for-
mou bufetu: snídaně 07.00-10.00 
hod., pozdní snídaně 10.00-10.30 
hod., oběd 12.30-14.30 hod., občer-
stvení formou snacku 12.00-16.00 
hod., káva a zákusky 10.00-18.00 
hod., zmrzlina 10.00-18.00 hod., ve-
čeře 18.00-21.30 hod., noční občer-
stvení 24.00-02.00 hod., neomezená 
konzumace alkoholických a nealkoho-
lických nápojů místní výroby a vybra-
né dovozové nápoje 24 hodin denně, 
plážový klub 10.30-18.00 hod., bar 
u bazénu 10.30-24.00 hod., doplnění 
minibaru nealkoholickými nápoji a pi-
vem, čerstvý džus při snídani, možnost 
návštěvy à la carte restaurace. 

Poloha: hotel se nachází přímo u pěší 
promenády, která ho odděluje od pís-
čité pláže. Do centra Side cca 1 km po 
promenádě. 

Vybavení: moderní hotel, recepce, 
lobby, hlavní restaurace, 3 restaurace 
à la carte (mezinárodní, italská, rybí), 

bar u bazénu, plážový bar, lehátka 
a slunečníky u bazénu a na pláži, plá-
žové osušky, minimarket, SPA, velký 
venkovní bazén, vnitřní bazén, teniso-
vé kurty, konferenční místnosti, stolní 
tenis, fitness, aerobik, sauna, plážový 
volejbal, animační programy. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: v základní ceně pokoje 
superior, moderně vybavené pokoje, 
klimatizace, koupelna, WC, SAT/TV, 
minibar, WiFi, trezor, balkon, konvice 
na kávu a čaj, vysoušeč vlasů. Pokoje 
mají boční nebo částečný výhled na 
moře. Za příplatek pokoje deluxe s pří-
mým výhledem na moře. Na vyžádá-
ní rodinné pokoje a pokoje s přímým 
vstupem do bazénu. 

Služby za poplatek: osvětlení teni-
sových kurtů, procedury ve SPA, vodní 
sporty na pláži. 

Pro děti: dětský klub, malý dětský ba-
zén, programy pro děti. 

www.firo.cz/TKC287

Luxusní resort v moderním stylu se skvělou polohou přímo u promenády do centra 
Side, výborná kuchyně. Doporučujeme i náročným klientům.

Možnosti obsazení: superior a deluxe, swim up: XX / XXX / XXx
rodinné pokoje: XXXx / XXxx / XXXX

Hotel Acanthus and Cennet Barut Collection 

ultra all inclusive

1. dítě do 7 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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TURECKÁ RIVIÉRA / SIDE

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, možnost 1 x a’ la carte restau-
race, neomezená konzumace neal-
koholických a alkoholických nápojů 
dle otevírací doby jednotlivých barů 
(10.00-24.00 hod.), vybrané dovozové 
nápoje, noční občerstvení, snack bě-
hem dne, nealkoholické nápoje v baru 
na pláži. 

Poloha: hotel se nachází cca 150 m 
od pláže a plážové promenády, po 
které se dostanete do centra Side  

(1,5 km). Od letiště cca 60 m. 

Vybavení: hotelová hala s recepcí, 
hlavní restaurace, 2 restaurace a’ la 
carte (italská a mezinárodní, cukrár-
na, 4 bary (sunset bar, bar u bazénu, 
plážový bar, lobby bar), bazén, lehátka 
a slunečníky u bazénu, fitness cen-
trum, lehátka a slunečníky na pláži, 
stolní tenis, animační programy, plážo-
vé osušky, SPA. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: příjemně zařízené pokoje 
typu standard, klimatizace, koupelna, 
SAT/TV, vysoušeč vlasů, minibar (den-
ně doplňován), WiFi, telefon, balkon, 
konvice na kávu a čaj. 

Služby za poplatek: vodní sporty na 
pláži, masáže a procedury ve SPA. 

www.firo.cz/TVW287

Kvalitní hotel jen pro dospělé v pěší vzdálenosti do centra Side. Novinka v nabídce.

Možnosti obsazení: XX / XXX

Hotel TUI Blue Barut Andiz 

novinka v nabídce

ultra all inclusive

pouze pro dospělé

PRAHA
BRNO
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TURECKÁ RIVIÉRA / SIDE

Stravování: ultra all inclusive 

Ultra all inclusive: plná penze formou 
bufetu, snídaně 7.00-10.00 hod., po-
zdní snídaně, 10.00-11.00 hod., snída-
ně a’ la carte 08.30-10.30 hod., obědy 
12.30-14.30. hod., večeře 19.00-21.30 
hod., během dne občerstvení formou 
snacku, zmrzlina 11.00-17.00 hod., 
cukrárna, hamburgery, veganská 
a vegetariánská strava, pozdní večeře 
21.30-23.00 hod., noční snack 00.00-
02.00 hod., neomezená konzumace 
místních i dovozových alkoholických 
nápojů 24 hodin denně dle otevírací 
doby barů, vybrané dovozové nápoje 
za příplatek, 4 restaurace a’ la carte - 
nutnost rezervace 3 dny dopředu. 

Poloha: hotel se nachází přímo u pro-
menády, která ho odděluje od písečné 
pláže. Do centra historického Side 3 km 
chůze, od letiště cca 60 km. 

Vybavení: kvalitní hotelový resort 
sítě Barut, která je vyhlášená skvělými 

službami a stravou, hlavní restaurace, 
4 restaurace a’ la carte, 4 bary (lobby, 
bar u bazénu, plážový bar, diskobar), 
cukrárna, burger inn občerstvení, 3 ba-
zény s lehátky a slunečníky, skluzavky, 
vnitřní bazén, lehátka a slunečníky na 
pláži, plážové osušky, minigolf, stol-
ní tenis, fitness, hamam, sauna, SPA, 
šipky, aerobik, tenisový kurt, WiFi, ani-
mační programy pro děti i pro dospělé, 
obchody. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: základní pokoje typu su-
perior - v hlavní budově, klimatizace, 
koupelna, WC, LCD/TV, WiFi, vysoušeč 
vlasů, balkon, minibar denně doplně-
ný nealkoholickými nápoji, konvice na 
kávu a čaj. Za příplatek superior pokoje 
směrem k moři. Dále za příplatek delu-
xe pokoje s přímým výhledem na moře 
nebo na vyžádání a za příplatek rodin-
né pokoje. 

Služby za poplatek: masáže a proce-
dury ve SPA, vodní sporty na pláži. 

Pro děti: dětské hřiště, minikluby dle 
věku, dětský bazén, skluzavky, herna, 
strava pro děti. Speciální vybavení v mi-
niklubu pro děti do 3 let. 

www.firo.cz/TVT287

Kvalitní služby hotelové sítě Barut, skvělá poloha u promenády, po které se dostanete 
příjemnou procházkou do centra letoviska Side. 

Možnosti obsazení: superior a deluxe: XX / XXx / XXX
deluxe family suite: XXxx (ve vedlejší budově)
rodinné pokoje : XXXx / XXXX

Hotel Arum Barut Collection 

novinka v nabídce

ultra all inclusive

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO  
OSTRAVA
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TURECKÁ RIVIÉRA / SIDE - KUMKÖY

Stravování: ultra all inclusive 

Ultra all inclusive: plná penze for-
mou bufetu: snídaně 07.00-10.30 
hod., pozdní snídaně, odpolední zmr-
zlina v miniklubu, odpolední káva, 
čaj, zákusek, noční občerstvení, neo-
mezená konzumace nealkoholických 
nápojů místní výroby (24 hodin den-
ně), alkoholické nápoje místní výroby 
a vybrané importované nápoje 10.00–
02.00 hod., lobby bar a bar u bazénu 
10.00-24.00 hod., bar na pláži 10.00-
16.00 hod. (nealkoholické nápoje), 
gözleme 12.00-16.00 hod., kavárna 
10.00-02.00 hod. 

Poloha: hotel se nachází u písečné 
pláže s oblázky, místy malé kameny. 
Do centra Side cca 5 km, nejbližší ná-
kupní možnosti cca 500 m od hotelu. 

Vybavení: moderní hotel s velkou 
zahradou, vstupní hala s recepcí, hlav-
ní restaurace, 3 restaurace à la carte 
(středomořská, turecká, asijská), něko-
lik barů, obchůdky, hlavní bazén s le-
hátky a slunečníky, skluzavky, plážové 
osušky, sportovní a animační progra-
my, tenis (osvětlení za poplatek), stol-

ní tenis, turecké lázně (pouze vstup), 
sauna, vodní pólo, aerobik, boccia, 
šipky, volejbal, plážový volejbal. 

Internet: WiFi v lobby zdarma. 

Ubytování: příjemně zařízené poko-
je, klimatizace, koupelna, WC, WiFi, 
trezor, minibar (po příletu naplněný 
nealkoholickými nápoji, následně do-
plňován jen vodou), vysoušeč vlasů, 
SAT/TV, balkon. Výhled na moře za 
příplatek. 

Služby za poplatek: bowling, play-
station, vodní sporty na pláži, masáže 
a procedury ve SPA. 

Pro děti: dětský bazén, dětské hřiště, 
hry pro děti, programy pro děti, dětský 
bufet, minikluby. 

www.firo.cz/TYW287

Kvalitní hotel pro všechny věkové kategorie v blízkosti letoviska Side, novinka v nabídce.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx

Hotel Kirman Sidemarin Beach and Spa 

novinka v nabídce

ultra all inclusive
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OSTRAVA

412  Rezervujte na 210 000 210

TURECKO › TURECKÁ RIVIÉRA

bezplatně 
WiFi

skluzavky / 
tobogány

bezplatně 
WiFi

lehátka na 
pláži 

all inclusive 
na pláži



TURECKÁ RIVIÉRA / SIDE - KUMKÖY

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, pozdní snídaně, místní alkoholic-
ké a nealkoholické nápoje 24 hodin, 
během dne občerstvení formou sna-
cku, odpoledne káva, čaj a zákusky, 
noční občerstvení 23.00-24.00 hodin, 
možnost večeře v à la carte restauraci 
(01.5.-31.10./nutná předchozí rezer-
vace, 1x za pobyt). Minibar denně 
doplňován nealkoholickými nápoji, 
pivem a vodou.

Poloha: hotel se nachází cca 200 od 
písečné pláže, do centra letoviska cca 
3 km. Letišě v Antalyi 65 km. 

Vybavení: hotelové lobby s recepcí, 
lobby bar, výtah, hlavní restaurace 
s terasou, 3 à la carte restaurace, bary 
a obchody. Ve venkovním areálu se 
nachází bazén s barem u bazénu. Le-
hátka a slunečníky u bazénu, plážové 
osušky, lehátka a slunečníky na pláži, 
fitness, stolní tenis, WiFi, animační 
programy, sauna, hamam. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: moderní pokoje, klimati-

zace, koupelna, WC, vysoušeč vlasů, 
SAT/TV, minibar, trezor, balkon. Výhled 
na bazén za příplatek. Na vyžádání za 
příplatek pokoje se vstupem do bazé-
nu. 

Služby za poplatek: vodní sporty na 
pláži, masáže a procedury ve SPA. 

www.firo.cz/TWW287

Hotel vhodný pro páry, hotel je pouze pro osoby nad 16 let. 

Možnosti obsazení: XX

Hotel Seaden Side Valentine Hotel and Spa 

novinka v nabídce

all inclusive 

pouze pro dospělé
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TURECKÁ RIVIÉRA / SIDE

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: plná penze formou 
bufetu, snídaně 07.00-10.00 hod., po-
zdní snídaně 10.00-11.00 hod., obědy 
13.00-14.30 hod., snacky, zmrzlina 
12.30-16.00 hod., zákusky 16.00-24.00 
hod., večeře 19.00-21.30 hod., 1x za po-
byt večeře v à la carte restauraci, při večeři 
se vyžaduje společenský oděv, noční ob-
čerstvení 23.30-02.00 hod., místní alko-
holické a nealkoholické nápoje v jednotli-
vých barech dle otvíracích hodin (bowling 
bar funguje 24 hodin denně), minibar, 
trezor, fitness, aerobik, kurzy tance, tenis, 
stolní tenis, plážový volejbal, vodní gym-
nastika, vodní pólo, sauna, turecké lázně, 
WiFi připojení v lobby, lehátka a sluneč-
níky u bazénu a na pláži, denní a večerní 
animační programy.

Poloha: hotel přímo u písčité pláže, cca  
5 km od centra Side a 10 km od Manav-
gatu. Transfer z letiště cca 1 hodinu.

Vybavení: luxusní resort, 6patrová hlav-
ní budova, 10 výtahů, hlavní restaurace 
Alhambra, snack restaurace Moonlight, 
bistro, cukrárna, 5x à la carte restaurace 

(italská, asijská, turecká, rybí, mexická), 
6 barů, rozlehlý venkovní bazén, bazén 
se 3 tobogány, dětské bazény, aquapark 
s 8 tobogány, krytý bazén s dětskou částí 
a jacuzzi, lunapark, wellness, SPA cen-
trum, konferenční místnosti, obchodní 
pasáž s butiky.

Internet: WiFi zdarma v lobby i na po-
kojích. 

Ubytování: 579 pokojů, 2lůžkové pro-
storné pokoje s možností 1 přistýlky pro 
dospělého nebo 2 přistýlek pro děti, kli-
matizace, koupelna, WC, vysoušeč vlasů, 
SAT/TV, hudební kanál, telefon, trezor, 
denně doplňovaný minibar, balkon. Za 
příplatek pokoje s bočním nebo přímým 
výhledem na moře, rodinné pokoje. 

Služby za poplatek: vodní sporty na 
pláži, hlídání dětí, vybrané nápoje (čer-
stvé lisované džusy, importované alko-
holické nápoje), konzumace v à la carte 
restauracích, pokojový servis, služby we-
llness a SPA, bowling, internetová kavár-
na, počítačové hry.

Pro děti: miniklub pro děti 4-12 let, 
minidisko, animační programy pro děti, 
aquapark, dětské bazény a hřiště, dětská 
restaurace.

www.firo.cz/TWG287

Nový hotel pro nejnáročnější klientelu. Luxusní zázemí hotelu, služby nejvyšší úrovně 
a výborná strava.

Možnosti obsazení: superior: XX / XXX / XXx / XXxx / XXXx
rodinný pokoj: XXxx / XXXx / XXXX

Hotel Royal Alhambra 

ultra all inclusive

1. dítě do 10 let
 od 99 Kč
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pro náročné
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skluzavky / 
tobogány



TURECKÁ RIVIÉRA / BELEK

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: snídaně 07.00–
10.00 hod., pozdní snídaně 10.00–
11.00 hod., oběd 12.30–14.30 hod., 
večeře 19.00–21.30 hod., noční 
svačina 24.00–01.00 hod., à la carte 
restaurace 19.00–21.00 hod. (nutná 
rezervace, 1x za týden zdarma), míst-
ní alkoholické a nealkoholické nápoje 
10.00–24.00 hod., zmrzlina, gözleme.

Poloha: hotel leží přímo na písčité 
pláži, vstup do moře oblázkový. Hotel 
se nachází 40 km od letiště Antalya,  
50 km od centra města Antalya,  
12 km od Beleku.

Vybavení: moderní hotel, recepce, 
lobby, bazén s oddělenou dětskou 
částí, dětský bazén se skluzavkami 
a tobogány, restaurace, 2 à la carte re-
staurace (nutná předchozí rezervace - 
1x za týden zdarma), 4 bary (lobby bar, 
bar u bazénu, bar na pláži, diskobar), 
vnitřní bazén, tenisový kurt, basket-
bal, stolní tenis, počítačové hry, biliár, 
plážový volejbal, fitness, aerobik, gym-
nastika, sauna, turecká lázeň, masáže, 

peeling, lékař, kadeřník, obchody, SPA 
centrum, pokojový servis, prádelna, 
internetová kavárna, konferenční 
místnost. WiFi v lobby a na pokojích 
zdarma.

Internet: WiFi zdarma v lobby i na 
pokojích. 

Ubytování: standardní 2lůžkové po-
koje s možností 1 přistýlky pro do-
spělého nebo 2 přistýlek pro děti jsou 
vybaveny telefonem, centrální klima-
tizací, minibarem (denně doplňován 
vodou a nealkoholickými nápoji), tre-
zorem (za poplatek), TV, vysoušečem 
vlasů, koupelnou/WC. Základní pokoje 
jsou bez výhledu na moře, boční nebo 
přímý výhled na moře je za příplatek.

Služby za poplatek: osvětlení teni-
sového kurtu, počítačové hry, biliár, 
masáže, peeling, lékař, kadeřník, ob-
chody, SPA centrum, pokojový servis, 
internetová kavárna, vodní sporty na 
pláži, hlídání dětí, vybavení v konfe-
renční místnosti, trezor na pokoji, ná-
poje mezi 24.00-10.00 hod., čerstvé 
ovocné džusy, prádelna, půjčovna aut, 
nápoje v diskobaru.

Pro děti: dětské hřiště, dětský bazén, 
klouzačky, tobogány, miniklub, hlídání 
dětí, dětský bufet, minidisko.

www.firo.cz/THE287

Moderní hotel nacházející se v nové oblasti Bogazkent nedaleko Beleku.  Oblast Bo-
gazkent s dlouhou písčitou pláží zcela bezpochyby čeká v několika málo následujících 
letech obdobný vzestup jako kdysi Laru, kde se nacházejí hotelové komplexy nejvyšší 
úrovně. Výhodou je blízkost golfového hřiště.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx / XXxx

Hotel Sherwood Dreams Resort 

 
Video na 

ultra all inclusive

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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TURECKO › TURECKÁ RIVIÉRA

skluzavky / 
tobogány

lehátka na 
pláži 

all inclusive 
na pláži



TURECKÁ RIVIÉRA / SIDE - KUMKÖY

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bufetu: 
snídaně 07.00-10.00 hod., pozdní snída-
ně 10.00-11.00 hod., oběd 12.30-14.30 
hod., večeře 19.00-21.00 hod., noční 
občerstvení 00.00-01.00 hod., každou 
neděli brunch 11.00-14.30 hod., neome-
zená konzumace místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů 09.00-23.30 
hod. dle otevírací doby jednotlivých barů. 
1x za pobyt možnost návštěvy restaurace 
à la carte, 1x denně doplnění minibaru. 

Poloha: hotel se nachází přímo u píseč-
né pláže v části letoviska Side- Kumkoy, 
do centra historického Side 7 km, od An-
talye cca 60 km. 

Vybavení: hotelová vstupní hala s re-
cepcí, lobby, hlavní restaurace, 2 restau-

race   la carte, cukrárna, několik barů, bar 
u bazénu a na pláži, 2 bazény s lehátky 
a slunečníky, fitness, vnitřní bazén, plážo-
vé osušky, SPA, animační a zábavní pro-
gramy, konferenční místnost, volejbal, 
plážový volejbal, jóga, vodní aerobik. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: příjemně a moderně zaříze-
né pokoje, balkon, klimatizace, koupel-
na, WC, SAT/TV, minibar, telefon, vysou-
šeč vlasů, trezor, konvice na kávu a čaj. 
V základní pokoje standard s částečným 
výhledem na moře, na vyžádání junior 
suite. 

Služby za poplatek: nápoje po 23.30 
hod., masáže a procedury ve SPA, vodní 
sporty na pláži. 

www.firo.cz/TUO287

Ideální volba pro páry, které nechtějí trávit dovolenou v hotelech s dětmi, moderní 
komplex a kvalitní služby - jen pro dospělé.

Možnosti obsazení: XX / XXX

Hotel Sensimar Side 

all inclusive 

pouze pro dospělé

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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TURECKÁ RIVIÉRA / BELEK

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: snídaně, obědy, ve-
čeře, během dne občerstvení ve snack 
barech, možnost večeře v à la carte re-
stauraci, noční občerstvení, neomezená 
konzumace místních a vybraných dovo-
zových alkoholických a nealkoholických 
nápojů v baru na pláži 10.00–18.00 
hod., v lobby baru 24 hodin denně, 
v baru Odeon 10.00–24.00 hod., v baru 
Sailor 12.00–18.00 hod., ve snack baru 
Lykia 10.00–24.00 hod., na diskotéce 
23.00–02.00 hod., minibar na poko-
ji, zmrzlina v Sailor baru 14.00–16.30 
hod., odpolední káva/čaj a zákusek 
12.00–17.30 hod., nemotorizované vod-
ní sporty, tenis, volejbal, fitness, animační 
programy, turecká lázeň, sauna.

Poloha: písčito-oblázková pláž přímo 
u hotelu. Hotel, který se skládá z hlav-
ní budovy a několika bungalovů, leží 
v golfisty oblíbené oblasti Belek. Hotel je 
vzdálen 40 km od mezinárodního letiště 
v Antalyi.

Vybavení: recepce, hlavní restaurace, 
5 à la carte restaurací (italská, čínská, 
japonská, turecká, barbecue), lobby bar, 
bar na pláži, snack bar, bar s občerstve-
ním Mc Arcadia, Odeon bar, Sailor bar, 

konferenční místnosti, fotbalové hřiště, 
diskotéka, TV místnost, minigolf, ani-
mační programy, aquapark s tobogány, 
3 venkovní bazény, dětský bazén, 4 teni-
sové kurty, miniklub, amfiteátr, volejbal, 
fitness centrum, sauna, krytý bazén, tu-
recká lázeň, škola potápění, WiFi připoje-
ní v lobby a na pokojích zdarma.

Internet: WiFi v lobby a na pokojích 
zdarma. 

Ubytování: 2lůžkové pokoje s možností 
1 přistýlky pro dospělého nebo 2 přistýlek 
pro děti mají centrální klimatizaci, SAT/TV, 
hudební kanál, trezor, minibar, telefon, 
koupelnu/WC, vysoušeč vlasů, balkon 
nebo terasu. Pokoje v bungalovech nebo 
hlavní budově mají stejné vybavení, v zá-
kladní ceně jsou pokoje ve vedlejší budo-
vě (eco rooms), standardní pokoje jsou za 
příplatek - bez rozlišení, zda jsou v hlavní 
budově nebo v bungalovech.

Služby za poplatek: motorizované 
vodní sporty, škola potápění, osvětlení 
tenisových kurtů, vybavení na tenis, biliár, 
salon krásy, kadeřnictví, market, veškeré 
balené dovozové a místní nápoje, lékař, 
čerstvé ovocné džusy, čistírna, masáže 
a SPA centrum, soukromé pavilony na 
pláži, herna, à la carte restaurace (italská, 
turecká, čínská).

Pro děti: dětské hřiště, dětský bazén, 
dětský klub.

www.firo.cz/TLB287

Rozsáhlý hotelový komplex, ve kterém se určitě nebudete nudit. Barevné hotelové 
domky jsou rozmístěny v krásné zahradě s několika bazény včetně bazénu ve tvaru 
osmého divu světa – Pamukkale.  Vhodný pro vyznavače aktivního odpočinku a rodiny 
s dětmi.

Možnosti obsazení: 
eco pokoje: XX / XXx
standardní pokoje: XX / XXX / XXx / XXxx
rodinné pokoje: XXxx / XXXx

Hotel Limak Arcadia Golf Resort 

 
Video na 

ultra all inclusive

1. dítě do 15 let
 od 99 Kč

2. dítě do 7 let
 za mimořádnou cenu 
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TURECKÁ RIVIÉRA / BELEK

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: snídaně 07.00–
10.00 hod., obědy 12.00–14.30 hod. 
a večeře 19.00–21.30 hod. formou bu-
fetu, pozdní snídaně 10.00–11.00 hod., 
občerstvení během dne 12.00–16.00 
hod., turecké specia lity 11.00–16.00 
hod., odpolední káva a zákusek 12.00–
17.00 hod., zmrzlina 14.00–16.30 hod., 
večeře v restauraci à la carte, půlnoční 
občerstvení 23.30–02.00 hod., neome-
zená konzumace místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů a některých 
dovozových alkoholických nápojů (whis-
ky, gin, vodka, rum, vermut, tequila, irský 
krém, koňaky, mezinárodní koktejly dle 
nápojového lístku) 00.00–24.00 hod., 
slunečníky, lehátka a matrace na pláži, 
sauna, pára, turecké lázně, jacuzzi, ne-
motorizované vodní sporty, tenisové kur-
ty, trezor, WiFi.

Poloha: písčitá pláž přímo u hotelu, ho-
telový komplex složený z hlavní budovy 
a několika vedlejších leží v lokalitě Belek, 
45 km od centra Antalye a 35 km od 
mezinárodního letiště v Antalyi. Dopravu 
zajišťují minibusy (dolmuše) nebo taxi.

Vybavení: recepce, hlavní restaurace, 
6 restaurací à la carte, 5 barů, anima-
ce, diskotéka, obchody se suvenýry, 
miniklub, junior klub, amfiteátr, sauna, 
pára, turecké lázně, jacuzzi, konferenční 
místnosti, 5 bazénů, krytý bazén, 4 tobo-
gány, fitness, tenis.

Internet: WiFi zdarma v lobby a na po-
kojích. 

Ubytování: standardní 2lůžkové poko-
je s možností 1 přistýlky pro dospělého 
nebo 2 přistýlek pro děti mají koupelnu/
WC, centrální klimatizaci, SAT/TV, hudeb-
ní kanály, hotelový info kanál, telefon, 
trezor, minibar (nealkoholické nápoje), 
vysoušeč vlasů, balkon. V základní ceně 
pokoje v bungalovech (tzv. eco pokoje), 
za příplatek v hlavní budově.

Služby za poplatek: všechny lahvové 
místní i dovozové nápoje, čerstvé ovocné 
džusy, pokojový servis, prádelna, hry, ka-
deřník, lékařská služba, masáže, wellness 
centrum, lázně a thalasso, lázeňský ba-
zén, biliár, bowling, motorizované vodní 
sporty na pláži,  tenisové lekce a vyba-
vení.

Pro děti: miniklub, juniorklub, dětské 
animace.

www.firo.cz/TLT287

Hotel vyhledávaný rodinami s dětmi. Moderní prostředí, krásná pláž a zkušený, ochot-
ný personál. Golf v okolí. Toto široké zázemí vám zaručí báječnou dovolenou.

Možnosti obsazení: 
eco/bungalov: XX / XXX / XXx 
pokoj v hlavní budově: XX / XXX / XXx / XXxx
rodinný pokoj: XXxx / XXXx (max. XXXXx)

Hotel Limak Atlantis Golf Resort 

 
Video na 

ultra all inclusive

1. dítě do 15 let
 od 99 Kč

2. dítě do 7 let
 za mimořádnou cenu
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TURECKÁ RIVIÉRA / BELEK

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: High Class All in-
clusive: široká nabídka nápojů v mini-
baru, místní i dovozové nealkoholické 
a alkoholické nápoje dle nabídky barů, 
prezentace a ochutnávky koktejlů, bary: 
celkem 14 barů s otevírací dobou 24 
hodin denně (dle rozpisu barů): lobby 
bar, irish pub, patisserie, Bebek Coffee 
and Tea bar, 3 bary u bazénu, plážový 
bar, lounge Aristocrat bar, vitaminový 
bar, bowling bar, diskobar, atd, celkem 
6 bufetových restaurací otevřených po 
dobu snídaně 7.00-10.30 hod., oběda 
12.30-14.30 hod., večeře 19.00-21.30 
hod., zmrzlina a zákusky 10.00-23.00 
hod., snack restaurant 12.00-16.00 hod., 
plážový snack Stella 12.00-16.00 hod. -  
4 části restaurace s tureckou, meziná-
rodní kuchyní, grilem, pizzou, pastou, 
noční bufet 24.00-03,00 hod. Možnost 
návštěvy à la carte restaurace s předcho-
zí rezervací 1x za pobyt, další rezervace  
10 EUR/os., animační a sportovní programy.

Poloha: velký komplex hotelu se na-
chází cca 6 km od Beleku, s výhledem 
na řeku, obklopený piniovými lesy. Na 
1 km dlouhou privátní písčitou pláž cca 
1 200 m. Doprava na pláž je zajišťována 

hotelovými minivláčky, lodí po řece (kaž-
dých 10 - 15 minut), minivozíky nebo si 
můžete případně půjčit kolo. Příjemnou 
procházkou dojdete na pláž po privátním 
hotelovém chodníku za cca 10 minut. Od 
letiště v Antalyi 30 km.

Vybavení: v komplexu naleznete vše, co 
byste mohli během dovolené potřebovat. 
Hotel tvoří samostatné miniměsto i s pro-
menádou, ulicí s obchody a butiky, bary, 
restauracemi. Velká vstupní hala s recepcí 
a samostatnou recepcí pro děti, konfe-
renční centrum s technickým zázemím, 
hlavní hotelová restaurace, další bufeto-
vé restaurace: turecká, italská, klasická, 
dětská, à la carte: rybí a seafood, italská, 
turecká, mezinárodní, snack bary, kavár-
na a cukrárna, 14 barů, velký venkovní 
bazén, olympijský bazén, dětský bazén, 
bazén se 4 tobogány, lehátka a sluneční-
ky, plážové osušky u bazénů i na pláži, 
plážový bar a restaurant, profesionální 
tým zajišťující animační programy a ve-
černí show, diskotéka, výuka tanců, 
sportovní hry u bazénu a na pláži, stolní 
tenis, plážový volejbal, basketbal, aero-
bik, jóga, pilates, vodní pólo, SPA, fitness,  
3 sauny. K hotelu patří sportovní komplex 
mimo areál hotelu se 3 fotbalovými hřiš-
ti, tribunou, 4 tenisové kurty. Obchodní 
pasáž s butiky, po areálu možnost jízdy 
na zapůjčeném kole, doprava na pláž lodí 
nebo vláčkem.

Ubytování: hotel nabízí několik druhů 
pokojů v hlavní budově nebo vilkách. 
Základní typ pokoje standard, za přípla-
tek superior - všechny v hlavní budově. 

Kategorie deluxe (hlavní budova) a ro-
dinné pokoje, dále za příplatek pokoje 
se vstupem do bazénu. Všechny pokoje 
jsou klimatizované, s balkonem, trezo-
rem, WiFi, telefonem, TV (full HD LED), 
dále vysoušeč vlasů, varná konvice, set na 
kávu a čaj, minibar, od kategorie deluxe 
připojení blueray a Iphone system.

Služby za poplatek: procedury a ma-
sáže ve SPA, šlapadla, kanoe, vodní lyže, 
surf, motorizované vodní sporty, bow-
ling, herní automaty, playstation, 2. ná-
vštěva à la carte restaurace 10 EUR/os., 
pronájem dětských kočárků a monitorů.

Pro děti: ráj pro děti - hotel má speciálně 
připravené zázemí pro dětské návštěv-
níky: dětská restaurace v podobě vláč-
ku, dětský bufet, bazén, klouzačky pro 
menší děti, Antanic dětský klub pro děti 
3-13 a 14-17 let: recepce jen pro děti, 
kde dostanou registrační kartu do klubu 
s informacemi, vlastní cedulka s jménem 
dítěte, dětská show nacvičená dětmi 
každý týden, speciální oslavy narozenin, 
dětské hřiště na pláži, programy dle věku 
dětí, velké zastřešené hřiště s prolézačka-
mi, několik místností - heren pro děti dle 
věku a zaměření.

www.firo.cz/TXK287

Služby na nejvyšší úrovni, luxusní hotel s jedním z největších bazénů v Turecku, zajímavě 
řešená architektura hotelu. Vhodné pro náročné klienty, na své si však přijdou i rodiny s dět-
mi, hotel má speciální vybavení pro děti a dětské kluby. Vzhledem ke sportovnímu zázemí 
hotelu a konferenčnímu vybavení je možné doporučit i skupinám.

Možnosti obsazení: 
standard: XX / XXX / XXx
superior: XX / XXX / XXx / XXxx
deluxe: XX / Xxx / XXxx / XXXx
suite: XXxx / XXXx / XXXX
další typy na vyžádání

Hotel Titanic Deluxe Golf Belek 

ultra all inclusive

1. dítě do 12 let
od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

De Luxe dovolená 
pro náročné

419 | Prodejní místa na str. 527, 530–531

TURECKO › TURECKÁ RIVIÉRA

lehátka na 
pláži 

golfbezplatně 
WiFi

skluzavky / 
tobogány

all inclusive 
na pláži



TURECKÁ RIVIÉRA / SIDE - COLAKLI

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: plná penze formou 
bufetu, snídaně 07.00-10.00 hod., po-
zdní snídaně 10.00-11.00 hod., oběd 
13.00-14.30 hod., večeře 19.00-21.30 
hod., noční snack 24.00-07.00 hod., 
patisserie 16.00-24.00 hod. občerstvení 
ve formě snacků, gözleme, pizzy 12.30-
17.00 hod. dle aktuální nabídky jednot-
livých snack barů, zmrzlina 14.00-16.00 
hod., káva, čaj a zákusky 16.00-17.00 
hod., neomezená konzumace nealko-
holických a alkoholických nápojů místní 
výroby a vybrané dovozové nápoje po 
24 hodin denně dle otevírací doby jed-
notlivých barů. 

Poloha: hotel přímo u písečné pláže, 
5 km od centra letoviska Side, kde jsou 
široké možnosti k nákupům, návštěvě 
restaurací a barů. V okolí hotelu menší 
obchody.

Vybavení: hotel otevřený v červnu 
2015, luxusní vybavení typické pro ho-
tely Royal. Velká vstupní hala s recepcí, 
hlavní restaurace, patisserie, snack bar, 
několik barů po celém areálu: lobby bar, 

plážový bar, disko, restaurace à la car-
te (italská kuchyně, mexická, rybí), bis-
tro restaurant, hlavní venkovní bazén, 
vnitřní bazén, dětský bazén, skluzavky 
a tobogány, lunapark, SPA, fitness, plá-
žový volejbal, šipky, stolní tenis, vodní 
gymnastika, sauna, turecké lázně, her-
na, WiFi v celém areálu, minimarket 
a obchody, plážová lehátka u bazénů 
a na pláži, plážové osušky, konferenč-
ní místnost, tenisové kurty, animační 
a zábavní programy pro všechny věkové 
kategorie.

Internet: WiFi v prostorách hotelu zdar-
ma, vysokorychlostní internet za přípla-
tek. 

Ubytování: luxusně zařízené pokoje 
typu superior, klimatizace, koupelna, 
WC, SAT/TV, trezor, minibar denně 
doplněný, vysoušeč vlasů, konvice na 
kávu a čaj, balkon, telefon. Za příplatek 
výhled na moře, na vyžádání rodinné 
pokoje. 

Služby za poplatek: osvětlení teniso-
vých kurtů, procedury a masáže ve SPA, 
vodní sporty, internetová kavárna, re-
staurace à la carte, čerstvé džusy. 

Pro děti: dětský bazén, minikluby, luna-
park, skluzavky, dětské hřiště a herna, 
programy pro děti.

www.firo.cz/TRT287

Luxusní hotel patřící do sítě hotelů Royal, určených pro nejnáročnější klientelu. Pokud 
vyhledáváte kvalitní služby, vynikající stravu a nádhernou pláž, je tento hotel skvělou 
volbou právě pro vás. 

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx / XXxx / XXXx

Hotel Royal Taj Mahal 

ultra all inclusive

1. dítě do 10 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

De Luxe dovolená 
pro náročné
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TURECKÁ RIVIÉRA / BELEK

Stravování: ultra all inclusive 

Ultra all inclusive: plná penze for-
mou bufetu, pozdní snídaně 10.00-
11.00 hod., občerstvení formou 
snacku 11.00-18.00 hod., gözleme 
12.00-15.15 hod., vafle, zmrzlina, zá-
kusky, ovoce, pizza a burgery 12.00-
15.30 hod., 6 x à la carte restaurace 
(asijská, italská, rybí, mexická, grill, tu-
recká - nutná rezervace), neomezená 
konzumace nealkoholických a alkoho-
lických nápojů místní výroby a vybrané 
dovozové nápoje 24 hodin denně dle 
otevírací doby jednotlivých barů, noční 
občerstvení 24.00-02.00 hod. 

Poloha: hotelový resort obklopený ze-
lení, přímo u písčito-oblázkové pláže. 
V okolí golfová hřiště, do centra Be-
leku 14 km, od letiště v Antalyi 35 km. 

Vybavení: hotelový komplex, hlavní 
budova s recepcí a 4 patry, dále po-
koje ve vedlejších budovách, 2 hlavní 
bufetové restaurace, 6 restaurací à la 

carte, 8 barů, 5 venkovních bazénů 
s lehátky a slunečníky, 1 vnitřní bazén, 
skluzavky, SPA centrum, obchůdky, 
animační a sportovní programy, 16 te-
nisových kurtů, hřiště, stolní tenis, plá-
žový volejbal, vodní pólo, basketbal, 
šipky, minifotbal, spinning, fitness. 

Internet: WiFi zdarma 

Ubytování: klubové pokoje v zahra-
dě ve vedlejších budovách, klimati-
zace, koupelna, WC, vysoušeč vlasů, 
trezor, SAT/TV, konvice na kávu a čaj, 
minibar (denně doplněný vodou, ne-
alkoholickými nápoji, pivem), balkon. 
Za příplatek pokoje v deluxe budově - 
po rekonstrukci. Na vyžádání rodinné 
pokoje, pokoje se vstupem do bazénu. 

Služby za poplatek: masáže a pro-
cedury ve SPA, osvětlení tenisových 
kurtů, vodní sporty na pláži. 

Pro děti: dětské kluby dle věku, pro-
gramy pro děti, dětské menu, hřiště, 
skluzavky, dětské bazény. 

www.firo.cz/TVZ287

Prázdninová vesnička uprostřed zeleně, vhodné především pro rodiny s dětmi. Areál 
disponuje několika tenisovými kurty, vhodné i pro nadšené sportovce a příznivce golfu.

Možnosti obsazení: klubové pokoje: XX / XXX / XXx / XXXx
deluxe pokoje: XX / XXX / XXx / XXxx

Hotel Club Megasaray Belek 

novinka v nabídce

ultra all inclusive

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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TURECKÁ RIVIÉRA / BELEK

Stravování: ultra all inclusive 

Ultra all inclusive: plná penze for-
mou bufetu, snídaně 07.00-10.00 
hod., pozdní snídaně 10.00-10.30 
hod., oběd 12.30-14.30 hod. veče-
ře 19.00-21.30 hod., pozdní snack 
24.00-02.00 hod., cukrárna s peči-
vem, zákusky, nealkoholickými nápoji 
a kávou 11.00-23.00 hod., neomeze-
ná konzumace místních a vybraných 
dovozových nealkoholických a alko-
holických nápojů 24 hodin denně 
dle otevírací doby barů, občerstvení 
během dne formou snacku, gözleme 
11.00-16.00 hod., zmrzlina 12.00-
18.00 hod. 

Poloha: hotel se nachází přímo u pí-
sečno-oblázkové pláže, na kterou se 
dostanete přes zahradu, centrum leto-
viska Belek asi 5 km, od letiště v Anta-
lyi cca 32 km. 

Vybavení: rozlehlý hotelový areál se 
skládá z hlavní budovy a vedlejších bu-
dov, hotelová hala s recepcí, hlavní re-

staurace, 4 restaurace à la carte (stře-
domořská, turecká, mexická, steak 
house, čínská a japonská), pět barů, 
bar u bazénu a na pláži, tři venkovní 
bazény s lehátky a slunečníky, vnitřní 
bazén, bazén se skluzavkami, diskoté-
ka, obchody, plážové osušky, lehátka 
a slunečníky na pláži, hamam, sauna, 
stolní tenis, minigolf, ZOO, animační 
programy pro děti i pro dospělé, SPA, 
fotbalové hřiště (za poplatek), plážové 
osušky. 

Internet: WiFi v lobby zdarma. 

Ubytování: základní pokoje typu 
standard umístěné v hlavní budo-
vě, klimatizace, koupelna, WC, SAT/
TV, telefon, vysoušeč vlasů, minibar, 
trezor, balkon. Částečný nebo přímý 
výhled na moře za příplatek dle typu 
pokoje. Dále za příplatek junior suite, 
rodinné pokoje nebo pokoje se vstu-
pem do bazénu. 

Služby za poplatek: SPA centrum, 
masáže, jízda na koni, osvětlení te-
nisových kurtů, půjčovna kol, vodní 
sporty na pláži, restaurace à la carte. 

Pro děti: dětský bazén, dětské hřiš-
tě, programy a minikluby pro děti dle 
věku, ZOO. 

www.firo.cz/TVV287

Krásný hotelový resort v rozlehlé zahradě, vhodný pro rodinnou dovolenou i pro ná-
ročnější klienty. Pro příznivce golfu ideální poloha v letovisku Belek.

Možnosti obsazení: standardní pokoje: XX / XXX / XXx
rodinné pokoje: max. XXXX 
junior suite: XX / XXX / XXx / XXXx / XXxx

Hotel Bellis Deluxe Belek 

novinka v nabídce

ultra all inclusive

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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TURECKÁ RIVIÉRA / BELEK

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: plná penze formou 
bufetu, místní alkoholické a nealko-
holické nápoje od 09.00-02.30 hod. - 
dle provozních dob jednotlivých barů, 
vybrané dovozové alkoholické nápoje, 
čerstvé džusy, zmrzlina, minibar na po-
koji doplňován denně nealkoholickými 
nápoji, pivem, trezor, plážové osušky, 
hamam, sauna, aquapark, fitness a další 
sporty dle nabídky. O víkendu se pořá-
dají speciální galavečeře - je vyžadováno 
bílé a černé oblečení.

Poloha: resort se nachází přímo u písči-
té pláže, 1 km od Beleku a 40 km od le-
tiště v Antalyi. Vyhlášené golfové resorty 
jen 3 km od hotelu. 

Vybavení: resort se rozkládá na ploše 
130 000 m čtverečních, obklopen zele-
ní. V roce 2014 prošel celkovou rekon-
strukcí. 2-3patrové budovy, vstupní hala 
s recepcí a lobby, hlavní bufetová restau-
race, aquapark, který patří k největším 
na pobřeží: 5 bazénů, 8 tobogánů pro 
dospělé, 7 tobogánů, klouzačky pro 
menší děti, speciální pláž s navezeným 
pískem a vstupem do bazénu pro malé 
děti, jacuzzi, vodní masáže, snack re-
staurant, restaurace v aquaparku, noč-
ní restaurace, 6 barů, venkovní bazén 

s lehátky a slunečníky, plážové osušky, 
amfiteátr a diskotéka, wellness, sauna, 
turecké lázně, obchůdky a butiky, WiFi. 
Široká nabídka sportů a sportovního 
zázemí: 22 tenisových kurtů, plážový 
volejbal, šipky, minifotbal, fitness, stolní 
tenis, aerobik, pilates, jóga, taneční ho-
diny, noční a denní animační programy. 
Konferenční místnost.

Internet: WiFi v celém areálu zdarma. 

Ubytování: zrekonstruované pokoje 
zařízené v příjemných barvách, klimati-
zace, SAT/TV, WiFi, telefon, trezor, mi-
nibar, vařič kávy a čaje, koupelna, WC, 
vysoušeč vlasů, balkon. Možnost rodin-
ných pokojů family deluxe - dvě odděle-
né místnosti, společná koupelna a WC, 
v každé místnosti pak LCD/TV, minibar, 
vařič kávy a čaje, wifi, trezor a balkon. 
Za příplatek možnost pokojů u menších 
bazénů - vstup z terasy nebo po scho-
dech k bazénu (není přímý vstup), vlastní 
bar pro omezený počet pokojů u bazé-
nu a na vyžádání také suite - obývací 
místnost a ložnice, koupelna s jacuzzi.

Služby za poplatek: vodní sporty, pro-
cedury ve SPA, masáže, lunapark, teni-
sové kurty a osvětlení tenisových kurtů.

Pro děti: speciální klub pro děti s pro-
gramy, hlídáním dětí, soutěžemi a vlast-
ním zázemím (restaurace, hřiště, herny, 
vyškolené ošetřovatelky a personál) - pro 
děti do 17 let, dětská hřiště, aquapark 
s rozličnou nabídkou skluzavek a tobo-
gánů.

www.firo.cz/TEB287

Rozlehlý komplex ve velké zahradě, vlastní velký aquapark, resort vhodný pro nároč-
nější klienty a rodiny s dětmi. Výhodnou polohu v Beleku ocení také příznivci golfu.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx / XXxx

Hotel Güral Premier Belek 

jen s FIRO-tour

ultra all inclusive

1. dítě do 13 let
od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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TURECKÁ RIVIÉRA / BELEK

Stravování: à la carte all inclusive

Ultra all inclusive: à la carte all inc-
lusive: snídaně, pozdní snídaně, oběd 
a večeře formou bufetu, noční ob-
čerstvení, oběd v à la carte restauraci 
Turca, občerstvení na pláži, neomeze-
ná konzumace místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů v Black baru  
24 hodin denně.

Poloha: přímo u písčito-oblázkové 
pláže, nádherný luxusní resort se na-
chází na pobřeží letoviska Belek. Resort 
je vzdálený 5 km od centra Kadriye,  
10 km od samotného centra Beleku,  
35 km od mezinárodního letiště v An-
talyi a 45 km od centra Antalye. Resort 
je vystaven na celkové ploše 120 000 
m2.

Vybavení: recepce, hlavní restaurace, 
7 à la carte restaurací (italská, turecká, 
rybí, japonská, jihoamerická a další), 
restaurace u bazénu, plážový sna-
ck bar, 8 barů, 3 venkovní bazény se 
skluzavkami, krytý bazén, tenis, stolní 
tenis, boccia, aerobik, vodní gymnas-
tika, vodní pólo, WiFi zdarma v lobby 
i na pokojích, fitness, surfování (s licen-

cí), katamarán (s licencí), kánoe, kino, 
diskotéka, 2 turecké lázně, 3 sauny, 
jacuzzi, animační programy, well ness 
centrum, dětský klub, lékař.

Internet: WiFi zdarma.

Ubytování: hotel má k dispozici cel-
kem 502 pokojů. 2lůžkové pokoje typu 
superior s možností 1 přistýlky pro do-
spělého nebo 2 přistýlek pro děti mají 
centrální klimatizaci, minibar, trezor, 
telefon, TV, bezdrátové připojení k in-
ternetu, koupelnu/WC, vysoušeč vlasů. 
Na vyžádání rodinné pokoje.

Služby za poplatek: SPA centrum, 
masáže, terapie ve wellness centru, 
centrum krásy, vybrané nápoje (VSOP 
prémiová whisky, prémiové alkoholic-
ké nápoje, vybraná místní i dovozová 
vína), cigarety, lekce tenisu, osvětlení 
tenisových kurtů, vodní sporty, bow-
ling, počítačové hry, biliár, stolní hokej, 
elektronické šipky, playstation 2, inter-
netová kavárna, pokojový servis, à la 
carte restaurace se zahraniční kuchyní, 
kadeřnictví, půjčovna laptopů, placené 
TV kanály, DVD přehrávač, DVD filmy, 
hlídání dětí, lékař, 5 tenisových kurtů, 
prádelna.

Pro děti: dětské kluby, aquapark se 
skluzavkami, animační programy, hlí-
dání dětí.

www.firo.cz/TCY287

Hotel Calista nese jméno mladé bohyně nevšední krásy, která byla svou  krásou doslova posedlá. 
Stejně nádherný je i stejnojmenný hotel, luxusní komplex moderní architektury, který doporu-
čujeme těm nejnáročnějším klientům. V hotelu je možno využívat služby konceptu à la carte 
all inclusive, jenž vás bude rozmazlovat perfektním servisem. 

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXxx / XXX

Hotel Calista Luxury Resort 

ultra all inclusive

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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TURECKÁ RIVIÉRA / ANTALYA - LARA

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: místní a vybrané 
dovozové nealkoholické a alkoholické 
nápoje, pivo, víno po 24 hodin denně. 
Snídaně 07.00-10.00 hod., pozdní sní-
daně 10.00-11.00 hod., bufetový oběd 
12.30-14.30 hod., bufetová večeře 
19.00-21.00 hod., kavárna, cukrárna 
11.00-18.00 hod., odpolední snack 
12.30-16.00 hod., káva, čaj 16.30-
17.30 hod., noční snack 21.00-24.00 
hod., zmrzlina 11.00-24.00 hod., 2 à 
la carte restaurace - nutná rezervace, 
možnost 1x za pobyt, tenis, stolní tenis, 
squash, plážové osušky, WiFi. Minibar 
denně doplňovaný nealkoholickými ná-
poji, vodou a pivem.

Poloha: hotel přímo u písčité plá-
že v letovisku Lara, 12 km od letiště a  
15 km od centra Antalye. V okolí hote-
lu nákupní možnosti, obchodní centra 
a bazary.

Vybavení: oproti hotelům v okolí menší 
moderní hotel s 264 pokoji, prostorná 
vstupní hala s recepcí, hlavní bufetová 
restaurace, à la carte restaurace (turecká 

a rybí), lobby bar, bar u bazénu, plážový 
bar, disco a kavárna, vnitřní bazén s od-
dělenou dětskou částí, venkovní bazén, 
dětský bazén se skluzavkami, lehátka 
a slunečníky u bazénu a na pláži, plá-
žové osušky, wellness centrum (zdarma 
turecké lázně, sauna, pára, další proce-
dury - za poplatek), fitness, animační 
programy, živá hudba během večerních 
programů, plážový volejbal, vodní gym-
nastika, šipky, vodní hry v bazénu, aero-
bik, konferenční místnost, WiFi.

Internet: WiFi zdarma v celém areálu. 

Ubytování: v základní ceně pokoje eco, 
za příplatek pokoje standard, klimatiza-
ce, koupelna, vysoušeč vlasů, minibar, 
telefon, SAT/TV, trezor, částečný výhled 
na moře, vařič kávy a čaje, balkon. Ro-
dinné pokoje na vyžádání - dva odděle-
né pokoje, částečný výhled na moře. Ve 
všech pokojích WiFi.

Služby za poplatek: výměna plážo-
vých osušek (1 EUR), procedury ve we-
llness, vodní sporty na pláži.

Pro děti: dětské animační programy, 
minidisco, miniklub pro děti 4-12 let, 
dětské hřiště v zahradě.

www.firo.cz/TXU287

Menší příjemný hotel s elegantním vybavením a klidnou atmosférou je vhodný přede-
vším pro páry, ale i pro rodiny s dětmi. Výhodou je krátký transfer z letiště. Doporuču-
jeme klientům, kteří nemají rádi velké hotelové komplexy.

Možnosti obsazení: eco a standard: XX / XXx
rodinné pokoje: XX / XXxx / XXXx

Hotel Melas Lara 

ultra all inclusive

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
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TURECKÁ RIVIÉRA / ANTALYA - 
LARA

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: plná penze for-
mou bufetu, snídaně, obědy a večeře 
v hlavní restauraci, noční občerstvení 
00.00-03.00 hod., snack v plážovém 
baru 12.00-16.00 hod., možnost ná-
vštěvy à la carte restaurace - nutnost 
rezervace, poplatek 10 EUR, pozd-
ní snídaně, neomezená konzumace 
místních a vybraných nealkoholických 
a alkoholických nápojů, zmrzlina (v ur-
čené hodiny během dne), nápoje dle 
otevírací doby jednotlivých barů.

Poloha: hotel se nachází v letovisku 
Lara, přímo u písečné pláže. V blízkosti 
hotelu jsou obchody a nákupní mož-
nosti, do centra Antalye je možné se 
dopravit místními dolmuši nebo taxi. 
Hotel je jen 14 km od letiště, výhodou 
je krátký transfer.

Vybavení: rozlehlá zahrada obklo-
puje hotelovou budovu a bazény, re-
cepce, hlavní restaurace, 3 à la carte 
(turecká, italská, rybí), 8 barů (lobby, 
2 bary u bazénu, vitamin bar, plážový 

bar, caprice bar, disco a bowling bar), 
snack restaurace na pláži, minimarket 
a obchůdky, kavárna, konferenční 
místnost, internetová místnost, 4 ba-
zény, dětský bazén, skluzavky a to-
bogány, vnitřní bazén, lehátka a slu-
nečníky u bazénu a na pláži, plážové 
osušky (nutná záloha), tenisové kurty, 
stolní tenis, plážový volejbal, volejbal, 
aquapark, animační a zábavní progra-
my, turecké lázně, sauna, pára, fitness.

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: standardní pokoje v hlav-
ní budově, s centrální klimatizací, te-
lefon, SAT/TV, minibar, trezor, konvice 
na kávu a čaj, telefon, koupelna, WC, 
vysoušeč vlasů, balkon nebo terasa. 
Pokoje s částečným výhledem na moře 
za příplatek, WiFi za poplatek.

Služby za poplatek: internet, biliár, 
osvětlení tenisového kurtu, masáže, 
procedury ve SPA, lekce tenisu, čerstvé 
džusy, bowling, vytápěný olympijský 
bazén.

Pro děti: dětské hřiště, miniklub, dět-
ský bazén, programy pro děti.

www.firo.cz/TYU287

Luxusní hotel se zajímavou architekturou, výborné služby, krásné bazény, skvělá  
kuchyně - doporučujeme i náročným klientům. Výhodou je krátký transfer z letiště. 

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx / XXxx

Hotel Titanic Beach Lara 

ultra all inclusive

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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TURECKÁ RIVIÉRA / ANTALYA - 
LARA

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: snídaně, oběd 
a večeře formou bufetu, pozdní snída-
ně, večerní občerstvení, dietní bufet, 
dětský bufet, místní a vybrané dovozo-
vé alkoholické a nealkoholické nápoje 
10.00-24.00 hod., à la carte restaura-
ce 1x za týden (nutná předchozí rezer-
vace), denně doplňovaný minibar (pivo 
a nealkoholické nápoje), zmrzlina, tre-
zor na pokoji, WiFi na pokoji a v lobby, 
vybavení na tenis, stolní tenis, plážový 
volejbal, fitness, sauna, turecká lázeň.

Poloha: přímo na písčité pláži, hotel 
se nachází 15 km od letiště v Antalyi, 
17 km od centra města Antalya.

Vybavení: recepce, lobby, 6 výtahů, 
restaurace, 5 à la carte restaurací (ital-
ská, Dálný východ, mexická, rybí a tu-
recký gril – nutná rezervace předem, 
1x za pobyt zdarma), 8 barů (lobby 
bar, diskobar, amphi bar, bar u bazénu 
a další), bazén, dětský bazén, wellness 
centrum (turecká lázeň, sauna, masá-
že, péče o pokožku), fitness, tenis, plá-

žový volejbal, šipky, stolní tenis, biliár, 
bowling, lékař, WiFi v lobby a na poko-
jích zdarma, hlídání dětí, půjčovna aut, 
kadeřník, obchody, prádelna, čistírna, 
denní a noční animace, konferenční 
místnost.

Internet: WiFi zdarma v lobby. 

Ubytování: komfortní 2lůžkové po-
koje typu superior s možností 1 při-
stýlky pro dospělého nebo 2 přistýlek 
pro děti jsou vybaveny telefonem, cen-
trální klimatizací, SAT/TV, vysoušečem 
vlasů, minibarem, elektronickým tre-
zorem, pracovním stolem, WiFi, kou-
pelnou/WC, dětskou postýlkou (na 
vyžádání). Možnost rodinných pokojů -  
2 oddělené pokoje propojené dveřmi.

Služby za poplatek: masáže, péče 
o pokožku, noční osvětlení teniso-
vých kurtů, kurzy tenisu, biliár, bow-
ling, motorizované vodní sporty, lékař, 
hlídání dětí, půjčovna aut, kadeřník, 
prádelna, čistírna, čerstvé džusy, do-
vozové šampaňské, dovozová a místní 
vína v lahvi, luxusní dovozové nápoje 
(12letá whisky, koňak, bourbon, VSOP 
atd.), pokojový servis.

Pro děti: miniklub (4–12 let), mini-
disco, hlídání dětí, dětské hřiště.

www.firo.cz/TUH287

Luxusní záležitost v letovisku Lara. Hotel patří do řetězce Royal hotelů, podobně jako jiné hotely, 
které v naší katalogové nabídce naleznete také (Royal Wings a Royal Dragon, Royal Alhambra, 
Royal Taj Mahal). Hosté těchto hotelů se mohou spolehnout na služby vysoké úrovně, výborné 
zázemí a kuchyni. Věříme, že se v tomto paláci budete cítit jako v pohádce.

Možnosti obsazení: superior pokoj: XX / XXX / XXx /XXxx / XXXx
rodinný pokoj: XXxx / XXXx / XXXX

Hotel Royal Holiday Palace 

ultra all inclusive

1. dítě do 10 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

De Luxe dovolená 
pro náročné
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TURECKÁ RIVIÉRA / ANTALYA - 
LARA

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: 7.00-10.00 hod. 
bufetové snídaně, 13.00-14.30 hod. 
bufetové obědy, 18.30-21.00 hod. 
bufetové večeře, dietní koutek, místní 
alkoholické a nealkoholické nápoje 24 
hodin denně, dle otevírací doby jed-
notlivých barů, některé importované 
alkoholické nápoje (během oběda/
večeře), snack restaurace 12.30-15:00 
hod., 10.00-11.00 hod. pozdní snída-
ně v bistru, 16.00-23.30 hod. patisse-
rie, 00.00-07.00 hod. půlnoční snack 
bufet, zmrzlina, káva a dort, toasty, 
kebab, pečené brambory, vafle, pizza, 
sendviče a ovoce v restauraci pod am-
fiteátrem. 

Poloha: moderní resort, který byl ote-
vřen v roce 2017, je vzdálen 15 km od 
letiště v Antalyi a cca 17 km od centra 
Antalye. Hotel je postavený v blízkosti 
resortu Royal Holiday Palace, na pláž 
cca 250 m. 

Vybavení: 49 moderně zařízených 
pokojů, lobby, recepce, hlavní restau-
race, 7 à la carte restaurací (mořské 
plody, italská, turecká, steak, dálný vý-
chod, sushi, mexická a tapas), několik 
barů (lobby, pool, pier, terrace, snack 
aj.), hlavní bazén, bazén s tobogány 
- aquapark, dětské bazény, vnitřní ba-
zén, profesionální animace, lunapark, 
SPA centrum, konferenční místnosti, 
tenisové kurty, stolní tenis, plážový 
volejbal, fitness, sauna, turecké lázně, 
jacuzzi, aerobik. 

Internet: WiFi ve společných prosto-
rách hotelu. 

Ubytování: základní typ pokoje su-
perior, výhled na moře za příplatek, 
balkon, sprcha/WC, minibar, šatna, 
sofa, SAT/TV, fén, telefon, centrální kli-
matizace. K dispozici jsou také family 
pokoje a suity. 

Služby za poplatek: masáže a pro-
cedury ve SPA, vodní sporty na pláži, 
restaurace à la carte. 

Pro děti: dětské hřiště, skluzavky a to-
bogány, programy pro děti, miniklub. 

www.firo.cz/TZM287

Nový luxusní hotel sítě Royal - Stone Hotels, doporučujeme náročnějším klientům 
i rodinám s dětmi. Krátký transfer z letiště.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX / XXxx / XXXx

Hotel Royal Seginus 

ultra all inclusive

1. dítě do 10 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

De Luxe dovolená 
pro náročné
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TURECKÁ RIVIÉRA / ANTALYA - 
LARA

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, pozdní sní-
daně, gözleme, zmrzlina, toasty, hot 
dogy během dne, půlnoční občerstve-
ní, čerstvé ovocné džusy, neomezená 
konzumace místních a vybraných za-
hraničních alkoholických a nealkoholi-
ckých nápojů 24 hodin denně, anima-
ce, miniklub, diskotéka, kino, sauna, 
pára, turecké lázně, vodní pólo, vodní 
aerobik, tenis, stolní tenis, plážový 
volejbal, fitness, aerobik, biliár, šipky, 
lehátka a slunečníky na pláži, plážové 
osušky, trezor na pokoji, jacuzzi, WiFi 
v lobby, pokojový servis 24.00–06.00 
hod.

Poloha: tento luxusní hotel leží v ob-
lasti Lara, přímo u písčité pláže, 15 km 
od mezinárodního letiště v Antalyi. 
Dopravu zajišťují minibusy (dolmuše) 
nebo taxi.

Vybavení: recepce, celkem 557 po-
kojů, hlavní restaurace, 7 restaurací à 
la carte (rybí, turecká, italská, čínská, 

japonská, francouzská, mexická), 9 
barů, animace, mini klub, dětské hři-
ště, diskotéka, kino, obchody, sauna, 
pára, turecké lázně, 2 bazény se sklu-
zavkami, krytý bazén, dětský bazén, 
vodní pólo, vodní aerobik, tenis, stolní 
tenis, plážový volejbal, fitness, aero-
bik, biliár, šipky, WiFi.

Internet: WiFi v celém areálu zdarma. 

Ubytování: standardní 2lůžkové po-
koje s možností 1 přistýlky pro do-
spělého nebo 2 přistýlek pro děti mají 
koupelnu/WC, centrální klimatizaci, 
SAT/TV, telefon, vysoušeč vlasů, mini-
bar, trezor, balkon, kabelové připojení 
na internet. Za příplatek pokoje smě-
rem k moři nebo s výhledem na moře. 
Možnost ubytování v rodinných poko-
jích s obsazeností až 4 dospělých osob 
a 1 dítěte.

Služby za poplatek: pokojový servis 
06.00–24.00 hod., masáže, kadeřník, 
salon krásy, prádelna, motorizované 
vodní sporty na pláži, potápění, bow-
ling, profesionální tenisové vybavení, 
lékař, dovozové nápoje v à la carte re-
stauracích, biliár.

Pro děti: dětský bazén, miniklub, dět-
ské hřiště, animační programy.

www.firo.cz/TDH287

Jeden z nejlepších hotelů v oblasti, především díky vysoké kvalitě služeb, široké nabíd-
ce všeho, co vás jen napadne, úžasné pláži i vstřícnému personálu. Jedinečný hotel 
pro rodinnou dovolenou, který předčí veškerá vaše očekávání.

Možnosti obsazení: standardní pokoj: XX / XXX / XXx / XXxx / XXXx
rodinný pokoj: XXX / XXXX / XXXx / XXXXx

Hotel Delphin Palace De Luxe 

ultra all inclusive

1. dítě do 10 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

De Luxe dovolená 
pro náročné
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TURECKÁ RIVIÉRA / ANTALYA - LARA

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: snídaně, obědy a ve-
čeře formou bufetu, pozdní snídaně, od-
polední a půlnoční občerstvení, zmrzlina, 
toasty a hot dogy v baru u bazénu, me-
zinárodní speciality k občerstvení během 
dne, neomezená konzumace místních 
i dovozových alkoholických i nealkoholic-
kých nápojů 10.00–24.00 hod., čerstvé 
džusy, nealkoholické nápoje, voda, pivo, 
oříšky a čokoláda v minibaru (denně do-
plňován). 

Poloha: přímo u písčité pláže. Hotelový 
komplex s hlavní 6patrovou budovou je 
postaven uprostřed překrásné zahrady 
v nově vybudované hotelové zóně prázd-
ninového střediska Lara, jen několik mi-
nut autem od centra Antalye. Komplex 
se rozkládá přímo na krásné písčité pláži. 
Centrum Antalye je vzdáleno 20 km, leti-
ště 15 km (transfer asi 20 min. jízdy). Ho-
tel má ideální polohu k návštěvě Antalye.

Vybavení: recepce, 7 à la carte restaura-
cí (francouzská, sushi, turecká, japonská, 
italská, čínská a další, nutná rezervace), 
lobby bar, bar u bazénu a na pláži, denní 
a noční klub, vitaminový bar, vodní dým-
ka (20.00-24.00 hod.), několik bazénů 
se skluzavkami pro malé i velké, krytý 

bazén, tenisové kurty, tenisové míčky 
a rakety, fitness, sauna, turecká lázeň, 
obchody se suvenýry, zábavní centrum, 
kadeřnictví, diskotéka, denní animační 
a zábavní programy pro dospělé i děti, 
WiFi, plážový volejbal, plážové osušky, 
lehátka a slunečníky u bazénů a na pláži. 

Internet: WiFi v celém areálu zdarma. 

Ubytování: všechny druhy pokojů 
s možností 1 přistýlky pro dospělého 
nebo 2 přistýlek pro děti mají balkon 
nebo terasu a jsou vybaveny minibarem 
(denně doplňován), telefonem, SAT/TV, 
vanou nebo sprchou a WC, vysoušečem 
vlasů, centrální klimatizací a trezorem. Za 
příplatek částečný nebo přímý výhled na 
moře.

Služby za poplatek: internetová kavár-
na, pokojový servis 06.00–24.00 hod., 
motorizované vodní sporty na pláži, 
kosmetický salon, lekce tenisu a profesi-
onální tenisové vybavení, masáže, pee-
ling, kadeřnictví, prádelna, lékař, biliár, 
air hokej, playstation, vybrané dovozové 
nápoje.

Pro děti: hotel nabízí oddělený dětský 
koutek, speciální dětský bufet. Dětský 
klub s programem (denní aktivity na pláži 
nebo u bazénu, pirátský den), pro děti 
13–16 let má hotel k dispozici teenager 
klub, sportovní utkání, dětskou diskotéku 
a animační programy, dětský bazén. 

www.firo.cz/TDY287

Další ze zástupců hotelového řetězce Delphin hotelů nacházející se přímo u krásné, písčité pláže 
v poměrně mladém letovisku Lara. Delphin Diva uspokojí i velmi náročné klienty. Nabízí komfort-
ní ubytování a kvalitní služby, dostatek vyžití jak pro dospělé, tak i pro děti. Systém služeb ultra all 
inclusive vás zhýčká svými kvalitními pokrmy, hotelový bufet zde patří k těm nejvyhlášenějším.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX / XXxx / XXXx

Hotel Delphin Diva  

ultra all inclusive

1. dítě do 10 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

De Luxe dovolená 
pro náročné
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TURECKÁ RIVIÉRA / ANTALYA - LARA

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: plná penze for-
mou bufetu, neomezená konzumace 
nealkoholických a alkoholických ná-
pojů místní výroby dle otevírací doby 
jednotlivých barů, pozdní snídaně, 1x 
za pobyt večeře v à la carte restauraci, 
čerstvé džusy, občerstvení během dne 
do 24.00 hod., noční občerstvení.

Poloha: přímo u písečné pláže, přibliž-
ně 500 m od centra, cca 10 km od le-
tiště. V okolí hotelu nákupní možnosti.

Vybavení: hotel otevřený v roce 2013, 
hlavní 9poschoďová budova, recepce, 
lobby, 10 výtahů, hlavní restaurace, 
7 à la carte restaurací (asijská, řecká, 
italská, francouzská, specializovaná 
na maso a víno, mezinárodní, rybí), 
cukrárna, aquapark se 7 tobogány, 
lunapark, bazén, vnitřní bazén, dětský 
bazén, lehátka a slunečníky u bazénů 
a na pláži, plážové osušky, WiFi při-
pojení v lobby, kadeřnictví, diskotéka, 
kino, konferenční místnosti, amfiteátr, 
denní a večerní animační programy, 
SPA, sauna, tenisový kurt, stolní tenis, 
plážový volejbal, aerobik, vodní pólo, 
fitness, šipky, obchody.

Internet: WiFi v celém areálu zdarma. 

Ubytování: superior pokoje s mož-
ností 1 přistýlky pro dospělého nebo 
2 pro děti, koupelna, WC, SAT/TV, 
klimatizace, vysoušeč vlasů, minibar 
(denně doplněný), trezor, vařič kávy 
a čaje, balkon, na vyžádání rodinné 
pokoje a suity, za příplatek pokoje 
s bočním výhledem na moře.

Služby za poplatek: masáže a pro-
cedury ve SPA, vodní sporty, bowling.

Pro děti: aquapark, miniklub, dětské 
hřiště, dětský bazén.

www.firo.cz/TWZ287

Luxusní hotel přímo na krásné pláži, vhodný i pro velmi náročné klienty. Moderní de-
sign, výborná kuchyně, pro děti aquapark a lunapark - dovolená pro všechny věkové 
kategorie. 

Možnosti obsazení: 
XX / XXX / XXx / XXXx / XXxx
rodinné pokoje: XXxx / XXXx / XXXXxx

Hotel Delphin Imperial 

ultra all inclusive

1. dítě do 7 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

De Luxe dovolená 
pro náročné

431 | Prodejní místa na str. 527, 530–531

TURECKO › TURECKÁ RIVIÉRA

bezplatně 
WiFi

lehátka na 
pláži 

all inclusive 
na pláži

skluzavky / 
tobogány



TURECKÁ RIVIÉRA / SIDE - COLAKLI

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, půlnoční ob-
čerstvení, dietní bufet, dětský bufet, 
tematické večeře (turecká a rybí), ob-
čerstvení na pláži během dne, místní 
a vybrané dovozové alkoholické a ne-
alkoholické nápoje neomezeně 24 hod. 
denně, 1 večeře za týden ve vybrané à 
la carte restauraci (nutná předchozí re-
zervace), denně doplňovaný minibar na 
pokoji (nealkoholické nápoje a pivo), 
zmrzlina, tenis vč. vybavení (osvětlení za 
poplatek), stolní tenis, plážový volejbal, 
fitness, sauna, turecké lázně, aerobik, 
whirlpool, denní a večerní animační 
programy, miniklub (4–12 let), lehát-
ka a slunečníky, plážové osušky (oproti 
vratné záloze), WiFi v lobby.

Poloha: přímo u písčité pláže, nádherný 
hotelový komplex se nachází 9 km od 
centra Side, v oblasti Colakli, 15 km od 
centra Manavgatu a přibližně 55 km od 
mezinárodního letiště v Antalyi. Je vysta-
věn na celkové ploše 50 000 m2. Krásná 
příroda a unikátní mystické 6patrové 
budovy navozují atmosféru Dálného 
východu.

Vybavení: celkem 564 pokojů, recep-
ce, hlavní restaurace, 9 výtahů, 4 à la 

carte restaurace (turecká, italská, čínská, 
rybí - 1x zdarma, nutná rezervace), bar 
na pláži, snack bar, lobby bar, bar u ba-
zénu, Amphi bar, diskotéka, hamam, 
sauna, vnitřní bazén, whirlpool, fitness, 
tenis, plážový volejbal, šipky, stolní tenis, 
aquapark, venkovní bazény, dětský ba-
zén, bezdrátový internet v lobby zdar-
ma, dětský klub (4–12 let), obchody se 
suvenýry, animační programy, lunapark, 
lékař.

Internet: WiFi zdarma v lobby i na po-
kojích. 

Ubytování: 2lůžkové pokoje typu supe-
rior s možností 1 přistýlky pro dospělého 
nebo 2 přistýlek pro děti, přímý telefon, 
centrální klimatizace, LCD/TV, hudební 
kanál, trezor, minibar, koupelna/WC, 
vysoušeč vlasů, balkon. Dětská postýlka 
na vyžádání zdarma. Za příplatek výhled 
na moře nebo směrem k moři.

Služby za poplatek: masáže, kosmeti-
ka, osvětlení tenisových kurtů, kurzy te-
nisu, vodní sporty na pláži, lékař, hlídání 
dětí, půjčovna aut, herna, prádelna, 
čistírna, internetová kavárna, fotograf, 
bowling, biliár, čerstvé džusy, dovozové 
šampaňské, všechna místní a dovozo-
vá vína v lahvích, archivní alkoholické 
nápoje (12letá whisky, koňak, bourbon 
VSOP/XO atd.), pokojový servis.

Pro děti: miniklub (4–12 let), minidis-
ko, dětské hřiště, aquapark, luna park, 
hlídání dětí.

www.firo.cz/TXD287

Kapacita pro milovníky nevšední východní architektury uspokojí jak náročné klienty, 
kteří si touží odpočinout na zlatavé, písčité pláži v letovisku Side, tak i rodiny s dětmi, 
na které čeká lunapark s ruským kolem, elektrickými autíčky či pirátskou houpačkou, 
stejně jako oblíbený aquapark s vodními radovánkami.

Možnosti obsazení: superior: XX / XXx / XXxx / XXX / XXXx
rodinný pokoj: XXxx / XXXx

Hotel Royal Dragon 

ultra all inclusive

1. dítě do 10 let
 od  99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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TURECKÁ RIVIÉRA / ANTALYA - LARA

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: snídaně, pozdní sní-
daně, oběd, večeře, dětský a dietní bufet 
u večeře, tematické bufety u vybraných 
večeří, místní i dovozové alkoholické 
a nealkoholické nápoje 24 hod. denně, 
možnost konzumace v à la carte restau-
raci (rezervace předem nutná, 1× týdně 
zdarma, další rezervace zpoplatněna), 
občerstvení nebo lehká jídla po celý den, 
každodenní doplnění minibaru (pivo 
a nealkoholické nápoje), cukrárna (v ur-
čené hodiny), zmrzlina, turecký stan, tenis 
a tenisové vybavení, stolní tenis, plážový 
volejbal, fitness, sauna, turecké lázně, ae-
robik, gymnastika, animační programy, 
večerní programy, živá hudba, kino.

Poloha: přímo na písčité pláži, luxusní 
hotel se rozkládá na ploše 72 000 m2 
a nachází se přímo u krásné písčité pláže, 
pouhých 15 km od letiště v Antalyi.

Vybavení: recepce, půjčovna automobi-
lů, kadeřnictví, minimarket, lobby, 6 výta-
hů (z toho 4 panoramatické), hlavní re-
staurace, 4 à la carte restaurace (italská, 
turecká, rybí, Dálný východ – možnost vy-
užít 1× za týden), 2 lobby bary, bar u ba-

zénu, kino, diskotéka a noční klub, kon-
ferenční centrum, bazén, dětský bazén, 
lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži, 
stolní tenis, tenis, volejbal, šipky, aerobik, 
gymnastika, animační programy, sauna, 
turecká lázeň, pára, whirlpool, aquapark, 
WiFi v lobby zdarma.

Internet: WiFi v lobby zdarma.

Ubytování: 2lůžkové pokoje superior 
s možností 1 přistýlky pro dospělého 
nebo 2 přistýlek pro děti, centrální klima-
tizace, SAT/TV, telefon, vysoušeč vlasů, 
hudební kanál, minibar, trezor, sociální 
zařízení, balkon. Rodinné pokoje s mož-
ností ubytování minimálně 3 platících do-
spělých osob s možností 1 přistýlky pro 
dospělého nebo dítě.

Služby za poplatek: pokojový servis, 
videohry, večerní osvětlení tenisového 
kurtu, biliár, služby v lázeňském centru, 
bowling, kulečník, hlídání dětí, lékař, 
prádelna, internetová kavárna, fotograf, 
pronájem vozidel, čerstvé ovocné a ze-
leninové džusy, dovozové šampaňské, 
místní i dovozová vína, luxusní dovozové 
nápoje (12letá whisky, koňak, bourbon 
VSOP/XO), vodní sporty, kadeřník.

Pro děti: dětský bazén, miniklub  
(4–12 let), dětské hřiště, dětská diskoté-
ka, hlídání dětí.

www.firo.cz/TRW287

Zajímavá architektura, propracovaná do každého detailu, elegantně zařízené poko-
je, krásná pláž a dokonalý servis. To vše vám zajistí skvělou dovolenou. Doporučuje-
me náročnějším klientům a rodinám s dětmi. Hotel se stal jedním z nejoblíbenějších 
v tomto letovisku.

Možnosti obsazení: standardní pokoj: XX / XXX / XXx/ XXxx / XXXx
rodinný pokoj: XXX / XXXx

Hotel Royal Wings 

ultra all inclusive

1. dítě do 10 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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TURECKÁ RIVIÉRA / ANTALYA - LARA

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: snídaně 07.00-
10.00 hod., pozdní snídaně 10.00–
11.00 hod., obědy 12.30–14.30 hod., 
večeře 19.00–21.30 hod. formou bufe-
tu v hlavní restauraci, na večeře možnost 
využití á la carte restaurací (nutná před-
chozí rezervace), půlnoční občerstvení 
00.00–01.30 hod., občerstvení během 
dne (pizza, gözleme, koláče, ayran, 
sendviče, fish and chips, bufetový kout 
s nabídkou jídel), odpolední káva/čaj 
a zákusek 17.00–18.00 hod., neome-
zená konzumace místních a vybraných 
dovozových alkoholických a nealkoho-
lických nápojů dle otevírací doby jed-
notlivých barů, nedělní brunch, čerstvé 
džusy u snídaně. 

Poloha: hotel je situován u známé pláže 
v Laře, asi 26 km od centra města Anta-
lya a přibližně 15 km od mezinárodního 
letiště v Antalyi. 

Vybavení: recepce s možností bez-
drátového připojení k internetu, kon-
ferenční místnost, hlavní restaurace, 
5 á la carte restaurací (italská, asijská, 
rybí, turecká, barbeque a steakhouse), 
Vista lobby bar, Strike bowling bar, bar 
u bazénu, snack bar, bar na pláži, Cafe 
Mundo, diskobar Take off, venkovní ba-
zén, relaxační venkovní bazén s jacuzzi, 
aquapark, vnitřní bazén, turecké lázně, 

fitness centrum, sauna, biliár (nutná 
předchozí rezervace), minifotbal a mini-
golf (nutná předchozí rezervace), stolní 
tenis, internetová kavárna, animační 
programy, mini klub, basketbal, volejbal, 
plážový volejbal, tenisové kurty včetně 
raket a míčků, lukostřelba, badminton, 
aerobik, vodní gymnastika, lehátka, slu-
nečníky, plážové osušky u bazénu i na 
pláži, nemotorizované vodní sporty na 
pláži.  

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: standardní 2lůžkové de 
luxe pokoje s možností 1 přistýlky pro 
dospělého nebo 2 přistýlek pro děti mají 
koupelnu/WC, vysoušeč vlasů, telefon, 
SAT/TV, hudební kanál, internetové při-
pojení (přes kabel), minibar, centrální 
klimatizaci, trezor, balkon. Za příplatek 
pokoj s výhledem na moře. Na vyžádání 
rodinné pokoje a junior suite. 

Služby za poplatek: Habana Cigar 
Bar, Vinario Wine Bar, Strike Bar, SPA 
centrum Carpe Diem, lékař, obchody 
se suvenýry, plážové pavilony, kadeřník, 
prádelna, čistírna, hlídání dětí, všechny 
motorizované sporty na pláži, vodní 
sporty vyžadující licenci, škola potápění, 
bowling (nutná předchozí rezervace), 
osvětlení tenisových kurtů, lekce tenisu, 
vodní dýmka, hotelový shuttle bus do 
města.

Pro děti: dětský bazén, hřiště pro děti, 
miniklub. 

www.firo.cz/TCX287

Vedle hotelu Titanic letos můžeme přivítat naše klienty na palubě hotelu Concorde  
De Luxe Resort. Moderní, luxusní hotel ve tvaru známého letadla nabízí komfortní zá-
zemí a kvalitní služby, které uspokojí i náročné klienty. Krátký transfer z letiště a výhod-
né ceny pro 2 děti !

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXxx / XXX

Hotel Concorde De Luxe Resort 

ultra all inclusive

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

2. dítě do 12 let
 za mimořádnou cenu

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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TURECKÁ RIVIÉRA / ANTALYA - LARA

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: snídaně, pozdní sní-
daně, oběd, večeře formou bufetu, míst-
ní alkoholické i nealkoholické nápoje po 
24 hodin denně - dle otevírací doby jed-
notlivých barů, některé importované al-
koholické nápoje, čerstvé ovocné džusy, 
denně doplňovaný minibar (pivo, voda, 
soft drinky), možnost návštěvy restaurace 
à la carte. 

Poloha: hotelový resort u pláže, 10 km 
od letiště a 15 km od centra Antalye. 

Vybavení: 853 pokojů situovaných ve 
4 blocích, lobby, hlavní restaurace, 7 à 
la carte restaurací, 12 barů, 6 tenisových 
kurtů, konferenční sál, vnitřní bazén, 
vnitřní dětský bazén, několik venkov-
ních bazénů vč. olympijského, aquapark 
s tobogány, jacuzzi, stolní tenis, šipky, 
aerobik, vodní gymnastika, surfování (jen 
s licencí), kánoe, kino, fitness centrum, 
hamam, sauna, pára, jacuzzi, lehátka, 
slunečníky, osušky, noční show, animační 
show, živá muzika, diskobar, WiFi, luna-
park, dinopark. 

Internet: WiFi zdarma v lobby a na po-
kojích. 

Ubytování: standardní 2lůžkové pokoje 
s možností až 2 přistýlek, balkon, sprcha/

WC, centrální klimatizace, fén, telefon, 
SAT/TV, rádio, trezor, minibar, konvice na 
přípravu kávy a čaje. Za příplatek větší po-
koje, propojené pokoje a suity. 

Služby za poplatek: telefon, fax, PC 
hry, bowling, biliár, internetová kavárna, 
kadeřník, masáže a další procedury, praní 
a žehlení prádla, lékař, některé importo-
vané drinky v à la carte restauraci, poko-
jová služba, motorizované vodní sporty, 
tenisové lekce, SPA a wellness. 

Pro děti: miniklub (4-12 let), lunapark, 
dinopark, minidisko, kino pro děti, bazé-
ny a skluzavky pro děti. 

www.firo.cz/TZH287

Nově otevřený kvalitní hotel pro náročné klienty, s dostatkem programů a zábavy.  

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX / XXxx 
/ XXXx / XXXX / XXXxx / XXXXx /

Hotel Delphin Be Grand 

ultra all inclusive

1. dítě do 7 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

De Luxe dovolená 
pro náročné
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TURECKÁ RIVIÉRA / ANTALYA - LARA

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: snídaně, pozdní sní-
daně, oběd, večeře, pozdní noční občers-
tvení, zmrzlina, vegeta riánský bufet a bu-
fet pro diabetiky, dětský bufet, odpolední 
čaj nebo káva a zákusek, sendviče a jiné 
občerstvení, gözleme, vařená kukuřice, 
pečené brambory a dezerty, neomezená 
konzumace nealkoholických a místních 
alkoholických nápojů 24 hod. denně, 
čerstvý pomerančový džus při snídani, 
denní doplňování minibaru (nealkoholic-
ké nápoje a pivo, jiné za poplatek).

Poloha: hotel přímo u písčité pláže 
se nachází v letovisku Lara, pouhých  
 10 km od letiště v Antalyi. Čtyři 18jam-
ková a další golfová hřiště jsou vzdálena 
pouhých 30 km.

Vybavení: hotel byl v zimě 2014 zcela 
zrekonstruován a otevřen znovu v květnu 
2014, recepce, lobby, hlavní restaurace, 
4 à la carte restaurace (italská, turecká, 
snack, breakfast – nutná rezervace pře-
dem, 1x za týden), konferenční centrum, 
diskotéka, amfiteátr, minimarket, snack 
restaurace, lobby bar, diskobar, bar u ba-
zénu a na pláži, wellness centrum a sa-

lon krásy, turecká lázeň, sauna, pára, 2 
jacuzzi, fitness, 2 velké bazény, 2 bazény 
pro děti, aquapark se 6 skluzavkami pro 
dospělé a 3 pro děti, 2 vnitřní vyhřívané 
bazény (1 dětský), lehátka a slunečníky 
u bazénu i na pláži, plážové osušky a ma-
trace, volejbal, basketbal, 2 tenisové kur-
ty, stolní tenis, lukostřelba, aerobik, gym-
nastika, animační programy, WiFi v lobby 
i na pokojích zdarma.

Internet: WiFi zdarma v celém areálu. 

Ubytování: moderně zařízené a zrekon-
struované 2lůžkové pokoje s možností 
1 přistýlky pro dospělého nebo 2 přistýlek 
pro děti mají centrální klimatizaci, SAT/TV, 
telefon, minibar, hudební kanál, trezor, 
vysoušeč vlasů, sociální zařízení, balkon, 
WiFi. Za příplatek boční nebo přímý vý-
hled na moře.

Služby za poplatek: procedury a masá-
že ve wellness centru a ošetření v salonu 
krásy, peeling, kulečník, večerní osvětlení 
kurtu, videoherna, biliár, lékař, pokojový 
servis, internet, vodní sporty (windsur-
fing, kánoe, šlapadla, vodní lyže, parasai-
ling), vybrané dovozové nápoje, čerstvý 
džus, hlídání dětí.

Pro děti: miniklub (děti 5–12 let), tee-
nager klub (13–17 let), dětská zahrada, 
bazény, aquapark, animační programy, 
hlídání dětí.

www.firo.cz/TSW287

Komfortní hotel nacházející se přímo u písčité pláže s krásnou zahradou v mladém letovisku Lara. 
Blízkou vzdálenost letoviska Lara od letiště v Antalyi ocení všichni klienti především pro krátký 
transfer, dále pro možnost návštěvy centra Antalye anebo Lary, kde je několik nákupních center 
a restaurací. Hotel prošel v roce 2014 kompletní rekonstrukcí.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx / XXxx

Hotel Sherwood Exclusive Lara 

ultra all inclusive

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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TURECKÁ RIVIÉRA / KEMER

Stravování: all inclusive

All inclusive: snídaně, pozdní snídaně, 
obědy a večeře formou bufetu v hlavní 
restauraci, snack, odpolední káva, čaj 
a zákusek, gözleme, pozdní večeře, turec-
ká noc, neomezená konzumace místních 
a vybraných dovozových nealkoholických 
a alkoholických nápojů 10.00–24.00 hod., 
plážový bar 10.00-17.00 hod., lehátka, 
slunečníky na pláži.

Poloha: hotel skládající se z hlavní ho-
telové budovy a bungalovů v zahradě se 
nachází 200 m od písčito-oblázkové plá-
že, v oblasti Kemer – Göynuk, 55 km od 
mezinárodního letiště v Antalyi. Transfer 
z letiště do hotelu trvá přibližně hodinu.

Vybavení: recepce, lobby bar, hlavní re-
staurace, italská à la carte restaurace, bar 
u bazénu, bar na pláži, snack bar, diskoté-
ka, venkovní bazén, dětský bazén, vnitřní 
bazén, 2 skluzavky, lehátka a slunečníky 
na pláži i u bazénu, plážové osušky, turec-
ké lázně, sauna, fitness, basketbal, plážo-
vý volejbal, tenis, stolní tenis, dětský klub 
(5–12 let), dětské hřiště, animační progra-
my, večerní program, aerobik, stolní hry.

Internet: WiFi v lobby a u hl. bazénu 
zdarma, vysokorychlostní připojení za po-
platek. 

Ubytování: příjemně zařízené pokoje, 
balkon, centrální klimatizace, telefon, 
SAT/TV, vysoušeč vlasů, trezor (za popla-
tek), minilednice (minibar je doplňován 
za poplatek). V základní ceně jsou pokoje 
v bungalovu, za příplatek pokoje stan-
dard v hlavní budově, rodinné pokoje na 
vyžádání - větší pokoj s oddělenou částí 
(prosklenou stěnou) nebo rodinné pokoje 
s oddělenými ložnicemi. 

Služby za poplatek: à la carte restau-
race, osvětlení tenisových kurtů, biliár, 
místnost s herními automaty, kosmetický 
salon, masáže, peeling, lékař, internet, ob-
chod, kadeřník, obchod se suvenýry, půj-
čovna aut, fotograf, obchod s kůží, vodní 
sporty – vodní lyže, plachtění, parasailing, 
hlídání dětí, čistírna, všechny nápoje na 
diskotéce, dovozové nápoje a všechny 
nápoje 24.00–10.00 hod., výměna plá-
žových osušek, pokojový servis, prádelna, 
čerstvé ovocné džusy, trezor na pokoji, ve-
čeře v à la carte restauraci (nutná rezervace 
předem).

Pro děti: bazén pro děti, dětské hřiště, 
dětský klub, skluzavky.  

www.firo.cz/TGN287

Příjemný hotelový komplex vyhlášený dobrou kuchyní v rozlehlé zahradě s nádhernou 
kulisou horských masivů doporučujeme zejména rodinám s dětmi. 

Možnosti obsazení: bungalov: XX / XXX / XXx / XXxx / XXXx
větší pokoj/bungalov: XX / XXX / XXXx / XXxx
rodinný pokoj: XXXx / XXxx / XXXX

Hotel Sherwood Greenwood Resort  

 
Video na 

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
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TURECKÁ RIVIÉRA / KEMER

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: snídaně 07.00–
10.00 hod., obědy 12.30–14.30 
hod., večeře 19.00–21.30 hod., 
během dne občerstvení ve snack 
barech, možnost večeře v à la carte 
restauraci (rybí, japonská, turecká), 
půlnoční občerstvení 23.00–03.00 
hod., neomezená konzumace míst-
ních a vybraných dovozových alko-
holických a nealkoholických nápojů 
v baru na pláži 10.00–18.00 hod., 
v lobby a Atlantis baru 10.00–24.00 
hod., v Lykia baru 10.00–01.00 
hod., v The Pub 24.00–08.00 hod., 
na diskotéce 23.00–02.00 hod., 
minibar na pokoji, tenis, aquapark, 
animační programy, dětské kluby, 
basketbal, plážový volejbal, fitness 
centrum, sauna, pára, turecké lázně 
s jacuzzi.

Poloha: přímo u písčito-oblázkové 
pláže, hotel leží v oblasti Kemer, 
70 km od mezinárodního letiště 
v Antalyi. Transfer trvá přibližně  
1 hodinu. Dopravu zajišťují minibu-

sy (dolmuše) nebo taxi.

Vybavení: recepce, lobby, hlavní 
restaurace, 7 à la carte restaurací 
(turecká, italská, čínská, gril, rybí, 
mexická, japonská), bar u bazénu, 
bar na pláži, 2 lobby bary, disko-
téka, Lykia snack (turecké lehčí 
občer stvení), Galata snack (špagety, 
pizza), plážový snack (gözleme, ma-
sové koule s chlebem), The Pub (za-
hradní hospůdka), 4 venkovní ba-
zény, aquapark s 5 tobogány, kino, 
 squash, 2 tenisové kurty, amfiteátr, 
animační programy, škola potápění, 
soukromá pláž, WiFi v lobby, dět-
ský klub (4–12 let), juniorklub (od 
12 let), basketbal, plážový volejbal, 
fitness centrum, sauna, pára, krytý 
bazén, turecké lázně s jacuzzi.

Internet: WiFi v lobby a na poko-
jích zdarma. 

Ubytování: standardní 2lůžkové 
pokoje s možností 1 přistýlky pro 
dospělého nebo 2 přistýlek pro děti 
mají centrální klimatizaci, SAT/TV, 
hudební kanál, trezor, minibar, tele-
fon, koupelnu/WC, vysoušeč vlasů, 
balkon nebo terasu, rodinné pokoje 
na vyžádání. V základní ceně jsou 
pokoje v části Limra Park, od hlav-
ního komplexu jsou oddělené místní 
komunikací a jsou dále od pláže. 
Za příplatek pokoje garden (výhled 
do zahrady) nebo v hlavní budově 
pokoje směrem k moři nebo s výhle-

dem na moře. K dispozici i rodinné 
pokoje - výhled na bazén nebo do 
zahrady.

Služby za poplatek: à la carte re-
staurace (italská, barbecue, čínská, 
mexická), biliár, internetová kavár-
na, masáže, kadeřnictví, veškeré 
balené nápoje, vybrané dovozové 
a místní nápoje, lékař, škola potá-
pění, lekce tenisu, rakety, míčky, 
osvětlení tenisových kurtů, čerstvé 
ovocné džusy, wellness centrum, 
kosmetické centrum, čistírna, mo-
torizované vodní sporty, soukromé 
pavilony, herna, prádelna.

Pro děti: dětské hřiště, dětský ba-
zén, dětský klub.

www.firo.cz/TLI287

Jeden ze zástupců hotelového řetězce Limak hotelů nacházející se v oblasti Kiris po-
blíž Kemeru. Milovníkům vodních radovánek je k dispozici aquapark o rozloze 4500 
metrů čtverečních a široká škála sportovního vyžití. Komplex, který vás nenechá za-
hálet.

Možnosti obsazení:  
pokoj garden side: XX,XXX,XXx,XXxx,XXXx
pokoj standard s výhledem na moře: 
XX,XXX,XXx,XXxx
rodinné pokoje na vyžádání: 
 XXXx / XXxx / XXX / XXXX

Hotel Limak Limra 

 
Video na 

ultra all inclusive

1. dítě do 15 let
 od 99 Kč

2. dítě do 7 let
 za mimořádnou cenu  

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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TURECKÁ RIVIÉRA / KEMER

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: plná penze for-
mou bufetu, snídaně 07.00-10.00 
hod., pozdní snídaně 10.00-11.00 
hod., oběd 12.30-14.00 hod., veče-
ře 19.00-21.00 hod., pozdní večeře 
23.00-24.00 hod., dopolední a od-
polední občerstvení formou snacku, 
zmrzlina, čerstvý džus k snídani, neo-
mezená konzumace nealkoholických 
a alkoholických nápojů místní výroby 
24 hodin denně dle otevírací doby jed-
notlivých barů.

Poloha: hotel se nachází asi 100 m od 
písečné pláže s hrubším pískem, v le-
tovisku Gonyuk, asi 10 km od centra 
Kemeru, kam se dostanete místními 
dolmuši nebo taxi. V okolí hotelu ná-
kupní možnosti.

Vybavení: hotelová hala s recepcí, 
hlavní restaurace, 2 restaurace à la 
carte, 4 bary, venkovní bazén s lehátky 
a slunečníky, dětský bazén, skluzavky, 
vnitřní bazén, SPA, fitness, sauna, 
pára, turecké lázně, na pláži bar, le-

hátka a slunečníky, stolní tenis, šipky, 
konferenční místnost, animační a zá-
bavní programy. 

Internet: WiFi v lobby zdarma.

Ubytování: moderně zařízené stan-
dardní pokoje, klimatizace, koupelna, 
WC, vysoušeč vlasů, SAT/TV, trezor, 
telefon, minibar - doplnění pouze při 
příjezdu, balkon nebo terasa. Na vyžá-
dání rodinné pokoje. 

Služby za poplatek: masáže, inter-
netový koutek.

Pro děti: dětský bazén, skluzavky, hři-
ště, minikluby dle věku dětí. 

www.firo.cz/TQI287

Hotel nedaleko pláže, fantastický výhled na hory obklopující Kemer, kvalitní služby 
a bohatá kuchyně. Hotel je vhodný pro všechny věkové kategorie.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx / XXxx

Hotel Karmir Resort 

novinka v nabídce

ultra all inclusive

PRAHA
BRNO
OSTRAVA

1. dítě do 7 let
 od 99 Kč
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TURECKÁ RIVIÉRA / KEMER

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: snídaně 07.00–
10.00 hod., pozdní snídaně 10.00 - 
11.00 hod., obědy 12.30–14.30 hod. 
(spe-ciální dětská menu 12.00–13.00 
hod.) a večeře 19.00–21.30 hod. for-
mou bohatého bufetu v hlavní restaura-
ci, noční občerstvení 24.00-01.00 hod., 
zmrzlina, neomezená konzumace ne-
alkoholických a místních alkoholických 
nápojů v restauraci a barech 10.00–
24.00 hod., fitness centrum, aerobik, 
lekce tance, kulečník, minigolf, tenis, 
 squash, plážový volejbal, badminton, 
stolní tenis, kino, mini klub, animační 

programy, plážové osušky, lehátka a slu-
nečníky na pláži i u bazénu, minibar, 
turecká lázeň, sauna, místnost s párou, 
whirlpool, večeře v à la carte restaura-
cích (nutná rezervace, možnost využít 
2 večeře za týden, nápoje za poplatek), 
občerstvení během dne, disko, divadlo.

Poloha: přímo u oblázkové pláže s na-
vezenou písčitou částí, luxusní resort 
se nachází 55 km od letiště v Antalyi,  
45 km od centra Antalye a asi 1 km od 
centra Kemeru.

Vybavení: hotel prošel rekonstrukcí 
společných prostor a restaurací, hotelo-
vá recepce a lobby, k dispozici je celkem 
357 pokojů, hlavní restaurace, 4 à la car-
te restaurací (turecká, rybí, asia, italská 
restaurace, nápoje za poplatek), fondue 
a barbecue restaurace (nutná rezervace, 
za poplatek), snack bistro, večerní snack 
bar, lobby bar, bar u bazénu, karaoke 
bar, diskobar, krytý bazén, venkovní ba-

Osvědčený hotel v naší nabídce, v oblíbeném letovisku Kemer je zárukou vysoké kva-
lity služeb a ubytování. Ochota personálu, pěkné prostředí a výborná kuchyně splní 
všechna vaše přání. Doporučujeme i náročnějším klientům.

Hotel Barut Kemer  

ultra all inclusive

1. dítě do 7 let
 od 99 Kč.

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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Možnosti obsazení: superior: XX / XXX / XXx / XXxx
superior směrem k moři: XX / XXX / XXx

zén se 3 tobogány, WiFi v lobby, konfe-
renční místnost, kadeřnictví, kosmetický 
salon, minimarket, obchod se suvenýry, 
butik, fotograf, zlatnictví, půjčovna aut, 
fitness centrum, biliár, bowling, mini-
golf, tenis, squash, plážový volejbal, 
badminton, stolní tenis, kino, miniklub, 
animační programy, kožešnictví, obchod 
s koberci, zlatnictví, plážové ručníky, le-
hátka a slunečníky.

Internet: WiFi v celém areálu zdarma. 

Ubytování: v základní ceně pokje supe-
rior, centrální klimatizace, IDD telefon, 
SAT/TV, hudební kanál, minibar, trezor, 
vysoušeč vlasů, koupelna, WC. Pokoje 
s balkonem a pokoje s bočním výhle-
dem na moře za příplatek. Dále na vyžá-
dání deluxe suite s jacuzzi - za příplatek. 

Služby za poplatek: dovozová whisky 

a koňak, lékař, bowling, biliár, čistírna 
a prádelna, vodní sporty na pláži, para-
sailing, jet ski, vodní lyže, ringo, banán, 
počítačové hry, stolní fotbal, stolní ho-
kej, pokojový servis, SPA centrum, masá-
že, peeling, kosmetický salon, solárium, 
potápění, vína servírovaná v à la carte 
restauracích.

Pro děti: miniklub pro děti 4–12 let, 
speciální programy pro děti, dětská re-
staurace, tobogány u bazénu, dětské 
hřiště, za poplatek nebo kauci možnost 
zapůjčení vybavení pro nejmenší (chů-
vičky, teploměry, ohřívače lahví atd.).

www.firo.cz/TKR287
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TURECKÁ RIVIÉRA / KEMER

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: plná penze formou 
bufetu, snídaně 07.00-10.00 hod., po-
zdní snídaně 10.00-11.00 hod., oběd 
12.30-14.30 hod., večeře 19.00- 21.30 
hod., pozdní snack 23.00-02.30 hod., 
občerstvení formou snacků 12.00-
16.00 hod., zmrzlina, pečivo, dorty, zá-
kusky 15.00-24.00 hod., nealkoholické 
a alkoholické nápoje místní výroby a ši-
roká nabídka importovaných alkoholic-
kých nápojů do 24.00 hod. 1x za pobyt 
restaurace à la carte za poplatek 10 euro 
dosp. a 5 euro dítě (turecká, čínská), je 
nutná předchozí rezervace, lobby bar 
otevřený 24 hod. denně, jinak dle ote-

vírací doby jednotlivých barů, sportovní 
a animační programy.

Poloha: 55 km od letiště v Antalyi, 
v části Goynuk, nedaleko od hotelu 
nákupní možnosti. Hotel je umístěný ve 
velké zahradě, obklopený zelení. K ho-
telu patří 360 m dlouhá písečná pláž 
s malými oblázky.

Vybavení: prostorný komplex, nízko-
podlažní budovy, hotelová recepce, lob-
by, několik barů (lobby, plážový, u bazé-
nu, diskobar, sport bar, aqua bar, vitamin 
bar atd.), hlavní bufetová restaurace, 4 
restaurace à la carte (turecká, italská, 
rybí, čínská), 4 snack restaurace, cukrár-
na, 10 bazénů (hlavní bazén, bazén se 
skluzavkami, bazény v křídle lake house, 
dětský bazén), celkem 7 tobogánů pro 
dospělé, lehátka a slunečníky u bazénů, 
plážové osušky, konferenční centrum. 
Sportovní aktivity a vybavení: aerobik, 
step aerobik, vodní gymnastika, vodní 
hry, plážový volejbal, šipky, pétanque, 

Krásný komplex uprostřed rozlehlé zahrady s výhledem na hory. Ideální poloha přímo 
u pláže, hotel pro náročnější klientelu i rodiny s dětmi, které si určitě užijí spousty zá-
bavy v hotelovém aquaparku.

Hotel Sherwood Exclusive Kemer 

 
Video na 

ultra all inclusive

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
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Možnosti obsazení: standard. a deluxe, lagoon:    XX / XXx / XXX
superior a deluxe superior, lagoon superior pokoj: XX / XXx / XXxx / XXXx
family suite: max. XXXX

basketbal, minifotbal, tenisové kurty, 
stolní tenis, fitness, turecké lázně, sau-
na, denní a noční animační programy, 
minimarket, obchůdky.

Internet: WiFi zdarma v celém areálu. 

Ubytování: několik druhů pokojů 
umístěných ve 2-3podlažních budo-
vách. Všechny pokoje jsou klimatizova-
né, satelit. TV, telefon, minibar (denně 
doplňovaný nealkoholickými nápoji a pi-
vem, cukrovinkami), konvice na kávu 
a čaj, trezor, koupelna, WC, vysoušeč 
vlasů, balkon nebo terasa, WiFi. Druhy 
pokojů: standardní pokoj - pokoje 
umístěné v zahradě, možnost větších 
pokojů typu superior za příplatek. Dále 
za příplatky: pokoj v přízemí u bazénu 
(lagoon room) nebo pokoj u bazénu 
v 1.-2. v patře (deluxe room). Pokoje 

u bazénu jsou v těsné blízkosti bazénů. 
Na vyžádání: rodinné pokoje nebo po-
koje swim up - se vstupem do bazénu, 
v přízemí. 

Služby za poplatek: čerstvé džusy, 
energetické nápoje, vybrané dovozo-
vé nápoje, osvětlení tenis. kurtů, vodní 
sporty na pláži, masáže, procedury ve 
SPA, pokojová služba, hlídání dětí, pro-
nájem konferenčního vybavení, restau-
race à la carte. 

Pro děti: dětské bazény, hřiště, mini-
disco, dětské kluby, dětský bufet v hlavní 
restauraci.

www.firo.cz/TMW287
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TURECKÁ RIVIÉRA / KEMER - TEKIROVA  

Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: neomezená konzu-
mace místních alkoholických a nealko-
holických nápojů během dne, vybrané 
importované nápoje, plná penze for-
mou bufetu, snídaně 07.00-10.00 hod., 
obědy 12.30-14.00 hod., večeře 19.00-
21.00 hod., během dne občerstvení for-
mou snacku v restauraci v aquaparku, 
pozdní snídaně 10.00 - 11.00 hod., sna-
ck a občerstvení 24 hodin denně, bary: 
u bazénu 09.00-00.00 hod., vitamin bar 
09.00-19.00 hod., Irish pub 20.00-00.00 
hod., disco bar 23.30-02.30 hod., plá-

žový bar 09.00-00.00 hod., koňak bar 
09.00-18.00 hod., 1 x týdně speciální 
galavečeře (nutnost dlouhé kalhoty a dle 
informací hotelů barva oblečení- speciál-
ní program black and white).

Poloha: resort postavený u oblázkovo-
-písčité 500 m dlouhé pláže, letovisko 
Kemer je vzdálené 17 km, letiště Antalya 
75 km. Krásný výhled na hory obklopující 
tuto oblast.

Vybavení: velmi rozlehlý areál hotelu 
je postaven uprostřed zeleně, v tradiční 
turecké architektuře. Jedná se o nízké 
budovy a bungalovy, max. 2-3 patra, ho-
telová recepce v prostorné vstupní hale, 
hlavní restaurace, 2 restaurace à la carte, 
několik barů u bazénu, na pláži a v areálu 
hotelu, fitness, SPA, tenisové kurty, velký 
aquapark s tobogány a skluzavkami pro 
děti i pro dospělé a s vlastní restaurací - 
27 skluzavek, tunelů/tobogánů, speciální 
písečná pláž se vstupem do bazénu pro 
malé děti, pirátská loď s prolézačkami, 
stříkačkami, dětské hřiště, snack občerst-

Úžasný resort uprostřed zeleně, jeden z největších aquaparků na pobřeží, luxusní uby-
tování a kvalitní služby ocení i ti nejnáročnější klienti. 

Hotel Güral Premier Tekirova 

jen s FIRO-tour

ultra all inclusive

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
OSTRAVA
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Možnosti obsazení: deluxe: XX / XXx / XXxx / XXX
family deluxe: XXXx / XXXxx / XXXXx
family superior: XXXxx / XXXXx
pool room: XX / XXx / XXxx
family pool room: XXXxx / XXXXx

vení, lehátka a slunečníky na pláži a u ba-
zénů, plážové osušky, minimarket, butik, 
WiFi, velký amfiteátr, disko, hamam, 
sauna, turecké lázně, fitness, stolní tenis, 
široká nabídka animačních a zábavních 
programů.  

Internet: WiFi v areálu a na pokojích 
zdarma. 

Ubytování: prostorné pokoje umístěné 
ve 2podlažních budovách, základní typ 
deluxe nebo family deluxe: klimatizace, 
LCD/TV, telefon, minibar doplňovaný 
nealkoholickými nápoji, trezor, konvice 
na kávu a čaj, koupelna, WC, vysoušeč 
vlasů, WiFi (za poplatek), balkon. Fa-
mily deluxe mají 2 místnosti, společnou 
koupelnu a WC. Superior family - stejně 

vybavené jako family deluxe, tedy 2 míst-
nosti, ale jsou zde i dvě koupelny s WC. 
Pool deluxe: pokoje deluxe a family pool 
deluxe se vstupem do bazénu (není přímý 
vstup,ale bazén je v těsné blízkosti, jen 
pro několik pokojů).

Služby za poplatek: internetová kavár-
na, vybrané vodní sporty, osvětlení teni-
sových kurtů, tenisová škola s instrukto-
rem, procedury a masáže ve SPA. 

Pro děti: profesionálně vedený miniklub 
pro děti od 4 do 12 let, DVD místnost, 
dětské toalety, hřiště, vodní park.

www.firo.cz/TQB287
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447

Hlavním městem Jižního i  Se-
verního Kypru je město Le� o sa 
(řecky Nicosia), město, které je 
jako jediné na světě hrani-
cí rozdělené mezi dva státy. 
Úředním jazykem severní čás-
ti Kypru je turečtina. K pobytu 
na Severním Kypru je nezbyt-
ný cestovní pas, přechod hra-
nice mezi oblastí Severního 
a Jižního Kypru je pro turisty 
možný s  cestovním pasem 
bez jakéhokoliv dalšího 
 omezení.

Bafra
Poměrně nově se roz-

víjecí turistické letovisko 
nacházející se v  severový-
chodní části ostrova, v  oblasti, která 
je turistikou dosud příliš nedotčená.  Oblast Bafra se 
pyšní dlouhými písečnými plážemi s jemným, zlata-
vým pískem, patřícími mezi nejkrásnější na ostrově. 
Průzračné moře s  pozvolným vstupem je ideální 
zejména pro rodiny s  dětmi. V  této oblasti nalez-
nete luxusní hotelové komplexy  špičkové úrovně, 

 vybavené 
veškerým  hotelovým 
 komfortem pro komplexní zajištění příjem-
ně strávené a pohodové dovolené.
Vzdálenost od letiště Larnaca: cca 90 km.
Vzdálenost od letiště Ercan: cca 70 km.

Famagusta (Gazimagusa)
Známé město a  významný přístav 

s  cca  35  000  obyvateli leží na východním 
pobřeží ostrova. V  centru města u  starého 
přístavu se nachází zachovalá pevnost, tzv. 
Othellova věž s  krásnou vyhlídkou do okolí. 
Za návštěvu rozhodně stojí mešita M.  Pashi, 
 postavená ve 14. století, která byla původně 
křesťanskou katedrálou Sv. Mikuláše a  která 
byla v  roce 1571, kdy bylo město dobyto os-
manskými Turky, přestavěna na mešitu. Okolí 
 Famagusty je známé hez-
kými písečnými pláže-
mi, v  moři mohou 
být místy kame-
ny a  oblázky.
Vzdálenost 
od letiště 
Ercan: 
cca 50 km.

ODLETY
–  z Prahy do Ercanu/Severní Kypr na 7 nocí 

(lety s technickým mezipřistáním) 
–  z Brna do Ercanu/Severní Kypr na 7/10/11 nocí 

(lety s technickým mezipřistáním) 
–  z Prahy do Larnaky/Jižní Kypr na 7/10/11 nocí 

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha/Brno–
Ercan–Praha/Brno, resp. Praha–Larnaca–Praha vč. letištních 
a bezpečnostních poplatků a případného palivového příplatku 
• transfer z letiště do hotelu a zpět • příslušný počet nocí 
ve vybraném hotelu • stravování dle výběru • služby delegáta 
FIRO-tour • zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb. 

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 

Cestovní doklady: Nutný cestovní pas s platností minimálně 
6 měsíců po návratu.
All inclusive: V popisech služeb all inclusive uvádíme rozsah 
programu platného v době přípravy katalogu. Drobné změny 
služeb all inclusive, otevírací doby jednotlivých barů/restaurací, 
jsou plně v kompetenci hotelu. Hotely si vyhrazují právo na 
provedení případných dodatečných úprav i během sezóny.
Pláže: Pláže jsou na Severním Kypru písčité (především oblast 
Famagusta a Bafra), nebo oblázkovo-písčité či oblázkové 
(převážně oblast Kyrenia), v moři se vyskytují oblázky/
kameny – doporučujeme boty do vody. Většina hotelů v této 

oblasti má uměle vybudované pláže a mola pro snadnější 
vstup do vody (podrobné informace v popisu jednotlivých 
ubytovacích kapacit). Případný výskyt mořských řas v moři 
a na plážích je přírodní jev. Řasy se nesmí likvidovat, 
přirozeným způsobem se vrací do moře. 
Tobogány a vodní skluzavky v hotelech jsou v provozu vždy ve 
vymezených časech, většinou během určitého časového úseku 
dopoledne a odpoledne, v průběhu sezóny se tyto časy mohou 
měnit, zpravidla v provozu v období červen–září.
Elektrický proud: Ve většině hotelů jsou zásuvky tzv. 
anglického typu, tzn. je zapotřebí příslušný adaptér. Adaptér 
bývá obvykle možné zapůjčit či zakoupit přímo v hotelu či 
blízkém okolí.

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

z letiště Ercan a Larnaca (obousměrný transfer, ceny na vyžádání)

Hlavním městem Jižního i  Se-
verního Kypru je město Le� o sa 
(řecky Nicosia), město, které je 
jako jediné na světě hrani-
cí rozdělené mezi dva státy. 

chodní části ostrova, v  oblasti, která 
je turistikou dosud příliš nedotčená.  Oblast Bafra se  vybavené 

ny a  oblázky.
Vzdálenost 
od letiště 
Ercan: 
cca 50 km.
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Stále zelený ostrov Kypr je třetím 
největším ostrovem ve Středozemním 
moři, ležícím na rozhraní tří kontinentů. 

Severní Kypr se řadí mezi nové, dosud příliš neobjevené a snad právě proto velice 
lákavé turistické destinace. Kromě nedotčené panenské přírody, krásných pláží, 
koupání v křišťálově průzračné vodě, nabízí Severní Kypr i řadu malebných 
a historicky významných míst. Díky přírodnímu podmořskému bohatství jsou zde 
ideální podmínky pro potápění a šnorchlování, především na severní části ostrova. 
U hotelu Korineum Golf je i vyhledávané kvalitní 18jamkové golfové hřiště.

Ostrov Kypr je dnes rozdělen na dvě zcela odlišné části, na severu 
ostrova se nachází Severokyperská republika, patřící k Turecku, 
na jihu řecká část Kypru, která je součástí EU. Severokyperská 
republika zaujímá zhruba třetinu z celkové rozlohy Kypru, 
nachází se na panenském severu ostrova. 

Severní Kypr� 

INFORMACE rozloha ostrova: 9 251 km2 (cca 1/3 ostrova zaujímá Severokyperská republika)
• hlavní město: Le� osa (řecky Nicosia) • měna: nová turecká lira (TRY), 1 TRY = 100 kurušů = cca 4,5 Kč 

• úřední jazyk: turečtina • počet stálých obyvatel: cca 270 000 • délka pobřeží: 384 km
• nejmenší vzdálenost od tureckého pobřeží: 64 km • časový posun: +1 hodina

FIRO NÁZOR velmi stabilní příjemné klima zaručující příjemné teploty po celou sezónu
• slunečné počasí a minimum srážek • krásné pláže, průzračně čisté moře

• ideální podmínky pro potápění a šnorchlování • panenská příroda • historické památky
• vynikající místní kuchyně • klidné prostředí menších letovisek

delegát 
FIRO-tour golf

komfortní přímé lety 
do Larnaky 

pro Vaše větší pohodlí

pobyty na 10/11 nocí – 
nově z Prahy do Larnaky 

a z Brna do Ercanu

Severní Kypr se řadí mezi nové, dosud příliš neobjevené a snad právě proto velice 
lákavé turistické destinace. Kromě nedotčené panenské přírody, krásných pláží, 

NICOSIA

Kyrenia Bafra

Famagusta
Ercan

SEVERNÍ KYPR

POLOOSTROV
KARPAZ

Larnaca
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Hlavním městem Jižního i  Se-
verního Kypru je město Le� o sa 
(řecky Nicosia), město, které je 
jako jediné na světě hrani-
cí rozdělené mezi dva státy. 
Úředním jazykem severní čás-
ti Kypru je turečtina. K pobytu 
na Severním Kypru je nezbyt-
ný cestovní pas, přechod hra-
nice mezi oblastí Severního 
a Jižního Kypru je pro turisty 
možný s  cestovním pasem 
bez jakéhokoliv dalšího 
 omezení.

Bafra
Poměrně nově se roz-

víjecí turistické letovisko 
nacházející se v  severový-
chodní části ostrova, v  oblasti, která 
je turistikou dosud příliš nedotčená.  Oblast Bafra se 
pyšní dlouhými písečnými plážemi s jemným, zlata-
vým pískem, patřícími mezi nejkrásnější na ostrově. 
Průzračné moře s  pozvolným vstupem je ideální 
zejména pro rodiny s  dětmi. V  této oblasti nalez-
nete luxusní hotelové komplexy  špičkové úrovně, 

 vybavené 
veškerým  hotelovým 
 komfortem pro komplexní zajištění příjem-
ně strávené a pohodové dovolené.
Vzdálenost od letiště Larnaca: cca 90 km.
Vzdálenost od letiště Ercan: cca 70 km.

Famagusta (Gazimagusa)
Známé město a  významný přístav 

s  cca  35  000  obyvateli leží na východním 
pobřeží ostrova. V  centru města u  starého 
přístavu se nachází zachovalá pevnost, tzv. 
Othellova věž s  krásnou vyhlídkou do okolí. 
Za návštěvu rozhodně stojí mešita M.  Pashi, 
 postavená ve 14. století, která byla původně 
křesťanskou katedrálou Sv. Mikuláše a  která 
byla v  roce 1571, kdy bylo město dobyto os-
manskými Turky, přestavěna na mešitu. Okolí 
 Famagusty je známé hez-
kými písečnými pláže-
mi, v  moři mohou 
být místy kame-
ny a  oblázky.
Vzdálenost 
od letiště 
Ercan: 
cca 50 km.

ODLETY
–  z Prahy do Ercanu/Severní Kypr na 7 nocí 

(lety s technickým mezipřistáním) 
–  z Brna do Ercanu/Severní Kypr na 7/10/11 nocí 

(lety s technickým mezipřistáním) 
–  z Prahy do Larnaky/Jižní Kypr na 7/10/11 nocí 

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha/Brno–
Ercan–Praha/Brno, resp. Praha–Larnaca–Praha vč. letištních 
a bezpečnostních poplatků a případného palivového příplatku 
• transfer z letiště do hotelu a zpět • příslušný počet nocí 
ve vybraném hotelu • stravování dle výběru • služby delegáta 
FIRO-tour • zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb. 

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 

Cestovní doklady: Nutný cestovní pas s platností minimálně 
6 měsíců po návratu.
All inclusive: V popisech služeb all inclusive uvádíme rozsah 
programu platného v době přípravy katalogu. Drobné změny 
služeb all inclusive, otevírací doby jednotlivých barů/restaurací, 
jsou plně v kompetenci hotelu. Hotely si vyhrazují právo na 
provedení případných dodatečných úprav i během sezóny.
Pláže: Pláže jsou na Severním Kypru písčité (především oblast 
Famagusta a Bafra), nebo oblázkovo-písčité či oblázkové 
(převážně oblast Kyrenia), v moři se vyskytují oblázky/
kameny – doporučujeme boty do vody. Většina hotelů v této 

oblasti má uměle vybudované pláže a mola pro snadnější 
vstup do vody (podrobné informace v popisu jednotlivých 
ubytovacích kapacit). Případný výskyt mořských řas v moři 
a na plážích je přírodní jev. Řasy se nesmí likvidovat, 
přirozeným způsobem se vrací do moře. 
Tobogány a vodní skluzavky v hotelech jsou v provozu vždy ve 
vymezených časech, většinou během určitého časového úseku 
dopoledne a odpoledne, v průběhu sezóny se tyto časy mohou 
měnit, zpravidla v provozu v období červen–září.
Elektrický proud: Ve většině hotelů jsou zásuvky tzv. 
anglického typu, tzn. je zapotřebí příslušný adaptér. Adaptér 
bývá obvykle možné zapůjčit či zakoupit přímo v hotelu či 
blízkém okolí.

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

z letiště Ercan a Larnaca (obousměrný transfer, ceny na vyžádání)

Hlavním městem Jižního i  Se-
verního Kypru je město Le� o sa 
(řecky Nicosia), město, které je 
jako jediné na světě hrani-
cí rozdělené mezi dva státy. 

chodní části ostrova, v  oblasti, která 
je turistikou dosud příliš nedotčená.  Oblast Bafra se  vybavené 

ny a  oblázky.
Vzdálenost 
od letiště 
Ercan: 
cca 50 km.
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Stále zelený ostrov Kypr je třetím 
největším ostrovem ve Středozemním 
moři, ležícím na rozhraní tří kontinentů. 

Severní Kypr se řadí mezi nové, dosud příliš neobjevené a snad právě proto velice 
lákavé turistické destinace. Kromě nedotčené panenské přírody, krásných pláží, 
koupání v křišťálově průzračné vodě, nabízí Severní Kypr i řadu malebných 
a historicky významných míst. Díky přírodnímu podmořskému bohatství jsou zde 
ideální podmínky pro potápění a šnorchlování, především na severní části ostrova. 
U hotelu Korineum Golf je i vyhledávané kvalitní 18jamkové golfové hřiště.

Ostrov Kypr je dnes rozdělen na dvě zcela odlišné části, na severu 
ostrova se nachází Severokyperská republika, patřící k Turecku, 
na jihu řecká část Kypru, která je součástí EU. Severokyperská 
republika zaujímá zhruba třetinu z celkové rozlohy Kypru, 
nachází se na panenském severu ostrova. 

Severní Kypr� 

INFORMACE rozloha ostrova: 9 251 km2 (cca 1/3 ostrova zaujímá Severokyperská republika)
• hlavní město: Le� osa (řecky Nicosia) • měna: nová turecká lira (TRY), 1 TRY = 100 kurušů = cca 4,5 Kč 

• úřední jazyk: turečtina • počet stálých obyvatel: cca 270 000 • délka pobřeží: 384 km
• nejmenší vzdálenost od tureckého pobřeží: 64 km • časový posun: +1 hodina

FIRO NÁZOR velmi stabilní příjemné klima zaručující příjemné teploty po celou sezónu
• slunečné počasí a minimum srážek • krásné pláže, průzračně čisté moře

• ideální podmínky pro potápění a šnorchlování • panenská příroda • historické památky
• vynikající místní kuchyně • klidné prostředí menších letovisek

delegát 
FIRO-tour golf

komfortní přímé lety 
do Larnaky 

pro Vaše větší pohodlí

pobyty na 10/11 nocí – 
nově z Prahy do Larnaky 

a z Brna do Ercanu

Severní Kypr se řadí mezi nové, dosud příliš neobjevené a snad právě proto velice 
lákavé turistické destinace. Kromě nedotčené panenské přírody, krásných pláží, 

NICOSIA

Kyrenia Bafra

Famagusta
Ercan

SEVERNÍ KYPR

POLOOSTROV
KARPAZ

Larnaca
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Kyrenia (Girne)
Město, které s přilehlými obcemi leží na tra-

se dlouhé 30 km, dnes představuje důležitý pří-
stav a významné turistické letovisko. V centru 
města u starého přístavu, který je považován 
za nejkrásnější na Severním Kypru, se nachá-
zí zachovalá pevnost Girne ze 7. století s his-
torickým muzeem a unikátním exponátem 
nejstaršího vraku antické lodi. V okolí turi-
stického  přístavu se nachází staré město 
s  malebnými křivolakými  uličkami, ob-
chůdky, kavárničkami a  restauracemi, 
kde lze ochutnat speciality inspirované 

 středomořskou a  tureckou 
kuchyní. Pláže v  oblasti Ky-
renia jsou zpravidla menší, 

spíše oblázkové či oblázkovo-
-písčité, řada hotelů má vybu-
dovaná mola pro usnadnění 

vstupu do moře. V moři je prů-
zračná voda a  převládá kame-

nité dno. V této oblasti jsou ide-
ální podmínky pro šnorchlování 
a  potápění.

Vzdálenost od letiště Ercan: 
cca 40 km.

Město, které s přilehlými obcemi leží na tra-
se dlouhé 30 km, dnes představuje důležitý pří-
stav a významné turistické letovisko. V centru 
města u starého přístavu, který je považován 
za nejkrásnější na Severním Kypru, se nachá-
zí zachovalá pevnost Girne ze 7. století s his-

-písčité, řada hotelů má vybu-
dovaná mola pro usnadnění 

vstupu do moře. V moři je prů-
zračná voda a  převládá kame-

nité dno. V této oblasti jsou ide-
ální podmínky pro šnorchlování 
a  potápění.

Vzdálenost od letiště Ercan: 
cca 40 km.
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Kyrenia
Během celodenního výletu budete mít příle-

žitost navštívit pozůstatky známého hradu Sv. Hi-
lariona, o  kterém se tvrdí, že se stal inspirací pro 
hrad ze Sněhurky od Disneyho. Z  hradu ležícího 
v  pohoří „Pěti prstů“ je nádherný výhled na celé 
pobřeží Kyrenie. Po prohlídce následuje návštěva 
vesničky Bellapais, kde známý anglický spisovatel 
Lawrence Durrell napsal svou slavnou knihu „Hoř-
ké citrony“. Kniha je spisovatelovou autobiografií, 
popisující 3 roky jeho života (1953–1956), kdy po-
býval v sousedství opatství Bellapais. Opatství Be-
llapais je považováno za mistrovské dílo gotického 
umění a ze svých ochozů nabízí fantastický výhled 

na Kyrenii a Středozemní moře. Možnost prohlídky 
Kyrenijského přístavu, jenž je považován za nej-
krásnější na Severním Kypru.

Poloostrov Karpaz
Během celodenního výletu budete mít možnost po-
znat typický kyperský život a  uvidíte nejzajímavější 
část ostrova, civilizací dosud nedotčenou krajinu po-
loostrova Karpaz s nádhernou přírodou, kde dodnes 
žijí divocí osli. Během výletu navštívíte malou osadu 
Bogaz s lidovou stáčírnou olivového oleje s možností 
ochutnávky i  nákupů. Poté navštívíte baziliku a  kos-
tel Agios Philion. Po tradičním obědě bude cesta po-
kračovat do oblasti Dipkarpaz, kde se nachází klášter 
Apoštola Andrease, což je nejvýznamnější poutní 
místo řeckých Kypřanů v severní části ostrova a záro-
veň nejvýchodněji položená stavba na ostrově. Během 
výletu zastávka na krásné pláži Golden Beach s mož-
ností koupání.

Famagusta
Během výletu navštívíte klášter Sv. Barnabáše. 

V současné době je zde umístěno archeologické mu-
zeum a muzeum středověkých ikon, kaple s hrobem 
Sv. Barnabáše, který je považován za zakladatele ky-
perské církve a  patrona Kypru. Po prohlídce násle-
duje zastávka ve známém římském městě Salamis, 
kde uvidíte pozůstatky antického  sportoviště a lázní, 
soch, mozaik a divadla. Po obědě si prohlédneme zná-
mé město Famagusta se zachovalými středověkými 
hradbami, uvidíte tzv. Othellovu věž, která dostala 
své jméno podle slavné Shakespearovy hry, navštívíte 
mešitu (původně gotickou katedrálu Sv. Mikuláše ze 
14. století) a spatříte tzv. „Město  duchů“ –  Varosha.

Nicosia
V  rámci tohoto výletu navštívíte hlavní měs-

to Nicosii, které je jako jediné hlavní město na světě 
rozdělené mezi 2 státy – Severní a Jižní Kypr. Město si 
zachovává svou původní krásu a tradiční charakter se 

svými  úzkými uličkami. Během výletu uvidíte tzv. „ze-
lenou linii“ – jedná se o hranici mezi Severním a Jižním 
Kyprem, zachovalé hradby, Kyrenijskou bránu ze 16. sto-
letí – jeden z hlavních vstupů do starého města v Nico-
sii, katedrálu Sv. So¤ e, jež byla r. 1581 přeměněna na me-
šitu Selimiye. Dále uvidíte Büyük Han (Velký Hostinec), 
původně hostinec z 16. století, posléze vězení. Nakupo-
vat můžete na velkém orientálním tržišti. K přechodu 
hranice na Jižní Kypr je nutný cestovní pas.

Lodní výlet
Máte-li chuť na špetku dobrodružství, určitě bys-

te si neměli nechat ujít plavbu podél kyperského 
pobřeží s  obědem. V  dopoledních hodinách vypluje 
loď z přístavu v Kyrenii a pomalu popluje směrem ke 
známé pláži Escape na západní straně ostrova ane-
bo směrem k  pláži Acapulco ve východní části. Před 
obědem na palubě bude zastávka na koupání, poté 
bude následovat další koupání v  křišťálově průzrač-
ném moři.

Poznámka: vybrané fakultativní výlety jsou doprová-
zeny česky mluvícím průvodcem, uvedený program 
je orientační, podrobné informace a ceny u delegáta 
v místě.

VÝLETY

CENY VÝLETŮ dospělý

Kyrenia cca 45 EUR
Famagusta cca 45 EUR
Nicosia cca 50 EUR
Lodní výlet cca 40 EUR

Pozn.: Nabídka výletů a ceny jsou pouze orientační a závisí 
od pobytového místa, podrobné informace u delegáta 
v místě pobytu. Realizace výletů závisí na počtu účastníků 
a klimatických podmínkách. Delegát v případě zájmu 
zprostředkuje i pronájem automobilu. Na Severním Kypru 
se jezdí vlevo, s vypůjčením automobilem nelze přejet na 
jižní část Kypru.
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Kyrenia (Girne)
Město, které s přilehlými obcemi leží na tra-

se dlouhé 30 km, dnes představuje důležitý pří-
stav a významné turistické letovisko. V centru 
města u starého přístavu, který je považován 
za nejkrásnější na Severním Kypru, se nachá-
zí zachovalá pevnost Girne ze 7. století s his-
torickým muzeem a unikátním exponátem 
nejstaršího vraku antické lodi. V okolí turi-
stického  přístavu se nachází staré město 
s  malebnými křivolakými  uličkami, ob-
chůdky, kavárničkami a  restauracemi, 
kde lze ochutnat speciality inspirované 

 středomořskou a  tureckou 
kuchyní. Pláže v  oblasti Ky-
renia jsou zpravidla menší, 

spíše oblázkové či oblázkovo-
-písčité, řada hotelů má vybu-
dovaná mola pro usnadnění 

vstupu do moře. V moři je prů-
zračná voda a  převládá kame-

nité dno. V této oblasti jsou ide-
ální podmínky pro šnorchlování 
a  potápění.

Vzdálenost od letiště Ercan: 
cca 40 km.

Město, které s přilehlými obcemi leží na tra-
se dlouhé 30 km, dnes představuje důležitý pří-
stav a významné turistické letovisko. V centru 
města u starého přístavu, který je považován 
za nejkrásnější na Severním Kypru, se nachá-
zí zachovalá pevnost Girne ze 7. století s his-

-písčité, řada hotelů má vybu-
dovaná mola pro usnadnění 

vstupu do moře. V moři je prů-
zračná voda a  převládá kame-

nité dno. V této oblasti jsou ide-
ální podmínky pro šnorchlování 
a  potápění.

Vzdálenost od letiště Ercan: 
cca 40 km.

449

Kyrenia
Během celodenního výletu budete mít příle-

žitost navštívit pozůstatky známého hradu Sv. Hi-
lariona, o  kterém se tvrdí, že se stal inspirací pro 
hrad ze Sněhurky od Disneyho. Z  hradu ležícího 
v  pohoří „Pěti prstů“ je nádherný výhled na celé 
pobřeží Kyrenie. Po prohlídce následuje návštěva 
vesničky Bellapais, kde známý anglický spisovatel 
Lawrence Durrell napsal svou slavnou knihu „Hoř-
ké citrony“. Kniha je spisovatelovou autobiografií, 
popisující 3 roky jeho života (1953–1956), kdy po-
býval v sousedství opatství Bellapais. Opatství Be-
llapais je považováno za mistrovské dílo gotického 
umění a ze svých ochozů nabízí fantastický výhled 

na Kyrenii a Středozemní moře. Možnost prohlídky 
Kyrenijského přístavu, jenž je považován za nej-
krásnější na Severním Kypru.

Poloostrov Karpaz
Během celodenního výletu budete mít možnost po-
znat typický kyperský život a  uvidíte nejzajímavější 
část ostrova, civilizací dosud nedotčenou krajinu po-
loostrova Karpaz s nádhernou přírodou, kde dodnes 
žijí divocí osli. Během výletu navštívíte malou osadu 
Bogaz s lidovou stáčírnou olivového oleje s možností 
ochutnávky i  nákupů. Poté navštívíte baziliku a  kos-
tel Agios Philion. Po tradičním obědě bude cesta po-
kračovat do oblasti Dipkarpaz, kde se nachází klášter 
Apoštola Andrease, což je nejvýznamnější poutní 
místo řeckých Kypřanů v severní části ostrova a záro-
veň nejvýchodněji položená stavba na ostrově. Během 
výletu zastávka na krásné pláži Golden Beach s mož-
ností koupání.

Famagusta
Během výletu navštívíte klášter Sv. Barnabáše. 

V současné době je zde umístěno archeologické mu-
zeum a muzeum středověkých ikon, kaple s hrobem 
Sv. Barnabáše, který je považován za zakladatele ky-
perské církve a  patrona Kypru. Po prohlídce násle-
duje zastávka ve známém římském městě Salamis, 
kde uvidíte pozůstatky antického  sportoviště a lázní, 
soch, mozaik a divadla. Po obědě si prohlédneme zná-
mé město Famagusta se zachovalými středověkými 
hradbami, uvidíte tzv. Othellovu věž, která dostala 
své jméno podle slavné Shakespearovy hry, navštívíte 
mešitu (původně gotickou katedrálu Sv. Mikuláše ze 
14. století) a spatříte tzv. „Město  duchů“ –  Varosha.

Nicosia
V  rámci tohoto výletu navštívíte hlavní měs-

to Nicosii, které je jako jediné hlavní město na světě 
rozdělené mezi 2 státy – Severní a Jižní Kypr. Město si 
zachovává svou původní krásu a tradiční charakter se 

svými  úzkými uličkami. Během výletu uvidíte tzv. „ze-
lenou linii“ – jedná se o hranici mezi Severním a Jižním 
Kyprem, zachovalé hradby, Kyrenijskou bránu ze 16. sto-
letí – jeden z hlavních vstupů do starého města v Nico-
sii, katedrálu Sv. So¤ e, jež byla r. 1581 přeměněna na me-
šitu Selimiye. Dále uvidíte Büyük Han (Velký Hostinec), 
původně hostinec z 16. století, posléze vězení. Nakupo-
vat můžete na velkém orientálním tržišti. K přechodu 
hranice na Jižní Kypr je nutný cestovní pas.

Lodní výlet
Máte-li chuť na špetku dobrodružství, určitě bys-

te si neměli nechat ujít plavbu podél kyperského 
pobřeží s  obědem. V  dopoledních hodinách vypluje 
loď z přístavu v Kyrenii a pomalu popluje směrem ke 
známé pláži Escape na západní straně ostrova ane-
bo směrem k  pláži Acapulco ve východní části. Před 
obědem na palubě bude zastávka na koupání, poté 
bude následovat další koupání v  křišťálově průzrač-
ném moři.

Poznámka: vybrané fakultativní výlety jsou doprová-
zeny česky mluvícím průvodcem, uvedený program 
je orientační, podrobné informace a ceny u delegáta 
v místě.

VÝLETY

CENY VÝLETŮ dospělý

Kyrenia cca 45 EUR
Famagusta cca 45 EUR
Nicosia cca 50 EUR
Lodní výlet cca 40 EUR

Pozn.: Nabídka výletů a ceny jsou pouze orientační a závisí 
od pobytového místa, podrobné informace u delegáta 
v místě pobytu. Realizace výletů závisí na počtu účastníků 
a klimatických podmínkách. Delegát v případě zájmu 
zprostředkuje i pronájem automobilu. Na Severním Kypru 
se jezdí vlevo, s vypůjčením automobilem nelze přejet na 
jižní část Kypru.



SEVERNÍ KYPR / BAFRA
Stravování: ultra all inclusive 

Ultra all inclusive: plná penze for-
mou bufetu, snack, gözleme, sladké 
pečivo, káva a čaj během dne v ča-

sech určených hotelem, neomezená 
konzumace vybraných místních alko-
holických a nealkoholických nápojů, 
půlnoční snack. 

Poloha: přímo u písčité pláže s po-
zvolným vstupem do moře, cca 40 km 
do Famagusty, cca 85 km do Kyrenie, 
cca 80 km do Nikosie a cca 65 km od 
letiště Ercan, cca 90 km od letiště Lar-
naca. 

Vybavení: recepce, lobby, restaurace, 
3 à la carte restaurace (italská Arcadia, 
Dynasty Far East a Mysia Open Grill), 
lobby bar, bar u bazénu, bar na pláži, 
patisserie, disko, parkoviště, obchody, 

Luxusní hotel známého tureckého řetězce, který zahájil svoji činnost v led-
nu 2018, si okamžitě získal své příznivce. Poskytuje vysoký standard služeb 
a patří mezi nejlepší hotely na ostrově. Nachází se u nádherné pláže s jem-
ným pískem a průzračným mořem. Doporučujeme rodinám s dětmi. 

Hotel Limak Cyprus 

 
Video na 

jen s FIRO-tour

ultra all inclusive

1. dítě do 15 let
 od 99 Kč

2. dítě do 7 let
 za mimořádnou cenu

PRAHA
BRNO

450  Rezervujte na 210 000 210

klimatizace 
zdarma

lehátka na 
pláži 

bezplatně 
WiFi

wellnessskluzavky / 
tobogány

oblíbená 
kapacita



Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX / XXxx 
(dítě do 2 let se započítává do celkové 
obsazenosti pokoje).

aquapark se 7 skluzavkami, 4 bazény, 
3 dětské bazény, vnitřní bazén, fitness, 
soukromá pláž. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: standardní 2 lůžkové po-
koje s možností přistýlky, koupelna/
WC, SAT/TV, balkon, fén, trezor, mini-
bar, klimatizace. Přeobsazení dětskou 
postýlkou není možné. 

Služby za poplatek: balené nápoje, 
lékař, tenisové lekce, rakety, míčky, čers-
tvé ovocné šťávy na barech, kadeřnictví, 
prádelna, masáže a SPA, wellness, zmrz-
lina, herna, vodní sporty na pláži, poko-
jový servis, internetová kavárna. 

Pro děti: miniklub, juniorklub, teen-
ager klub. Dětský klub Firáček funguje 
v hotelu od 01.07. do 31.08.2020. 

www.firo.cz/KLM2E8
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SEVERNÍ KYPR / BAFRA
Stravování: ultra all inclusive

Ultra all inclusive: plná penze for-
mou bufetu vč. nápojů (místní rozléva-
né nealkoholické nápoje, pivo, víno); 
10.00-24.00 hod. rozlévané lokální ne-
alkoholické a alkoholické nápoje v baru 
u bazénu a na pláži; sportovní, animační 
a zábavní programy.  

Poloha: přímo u písčité pláže, rozlehlý 
hotelový komplex kopírující podobu an-
tického chrámu leží na východním po-
břeží ostrova - v lokalitě Bafra, v klidném 
místě, mimo rušná letoviska; cca 35 km 
od Famagusty, cca 70 km od letiště Er-
can, cca 90 km od letiště Larnaca. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 
směnárnou, prostorným lobby barem/
posezením, hlavní restaurace, à la car-
te restaurace/snack bar u bazénu, bar 
u bazénu, bar na pláži, venkovní bazén, 
velký aquapark - skluzavky a tobogány 
pro větší děti a dospělé (v provozu zpra-
vidla červen-září), bazén se skluzavkami 
pro menší děti, slunečníky a lehátka na 
pláži i u bazénu a plážové osušky (zdar-
ma), SPA centrum, arkáda s obchůdky, 
kasino, amfiteátr, 2 tenisové kurty, plá-
žový volejbal, sauna, vnitřní bazén, po-
silovna. 

Luxusní hotelový komplex inspirovaný antikou, se skvělou kuchyní, překrásnou 
písčitou pláží, mořem s křišťálově průzračnou vodou a aquaparkem se skluzavka-
mi pro děti i dospělé - skvělá volba pro klienty všech věkových kategorií.

Hotel Kaya Artemis Resort  

 
Video na 

jen s FIRO-tour

ultra all inclusive

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

2. dítě do 3 let
 za mimořádnou cenu

PRAHA
BRNO

452  Rezervujte na 210 000 210

lehátka na 
pláži 

skluzavky / 
tobogány

wellnessbezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma

oblíbená 
kapacita



Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx / XXxx

Internet: WiFi v recepci/lobby zdarma. 

Ubytování: příjemně zařízené pokoje 
v 3podlažních vilkách v rozlehlé, stále 
kvetoucí zahradě; s koupelnou/WC, fé-
nem, individuální klimatizací, SAT/TV, te-
lefonem, trezorem, minibarem (konzu-
mace za poplatek), balkonem/terasou.  

Služby za poplatek: služby SPA centra, 
vodní sporty na pláži, WiFi na pokoji.

Pro děti: dětský bazén, aquapark, mi-
niklub, dětská postýlka zdarma. Dětský 
klub Firáček funguje v hotelu od 01.07. 
do 31.08.2020.  

www.firo.cz/KYA2E8
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SEVERNÍ KYPR / FAMAGUSTA
Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bufe-
tu vč. nápojů (nealkoholické místní roz-
lévané nápoje, pivo, víno); 10.30-22.30 
hod. lokální rozlévané nealkoholické 
a alkoholické nápoje (pivo, víno, tvrdý 
alkohol) a odpolední káva - v místech 
a časech určených hotelem. 

Poloha: menší hotelový komplex 
bungalovů a patrových vilek zasazený 
v krásné zahradě, u menší písčité pláže 

(v moři místy oblázky nebo kameny), cca 
15 km od přístavního města Famagusta 
(nákupní možnosti) - spojení možné taxi 
nebo hotelovým minibusem (za popla-
tek), cca 50 km od letiště Ercan.  

Vybavení: v hlavní budově recepce se 
směnárnou, restaurace, bar, 2 bazény - 
z toho 1 součástí aquaparku (v provozu 
v letních měsících), slunečníky a lehátka 
u bazénu i na pláži (zdarma - počet míst 
omezen).  

Internet: WiFi v recepci za poplatek 
(cca 10 EUR/týden).

Ubytování: jednoduše zařízené pokoje 
v patrových vilkách/bungalovech v za-
hradě, koupelna/WC, fén, telefon, SAT/
TV, minilednička, centrálně řízená klima-
tizace (s možností regulace teploty na 

Menší komplex bungalovů zasazených ve středomořské zahradě s vlastním aquapar-
kem přímo u pláže, dobrý tip pro nenáročné klienty za výhodnou cenu.

Hotel Crystal Rocks  

 
Video na 

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 2 990 Kč

PRAHA
BRNO

lehátka na 
pláži 

skluzavky / 
tobogány

klimatizace 
zdarma

oblíbená 
kapacita
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Možnosti obsazení: standardní po-
koje: XX / XXx / XXX / XXxx / XXXx / XXXX /XXXXx / 
XXXXX / XXXXxx / XXxxxx/ XXXxx/ XXXxxx

vyžádání), většina pokojů s balkonem/
terasou; pokoje mezonetového typu pro 
větší počet osob. 

Služby za poplatek: plážové osušky 
(cca 1 EUR + 5 EUR depozit, každá vý-
měna 1 EUR). 

Pro děti: dětský bazén a aquapark, dět-
ská postýlka na vyžádání zdarma (v rám-
ci možné obsazenosti pokoje - místo 
přistýlky). Dětský klub Firáček funguje 
v hotelu od 01.07. do 31.08.2020.  

www.firo.cz/KJK2E8
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SEVERNÍ KYPR / FAMAGUSTA

Stravování: ultra all inclusive 

Ultra all inclusive: snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu v hlavní restaura-
ci, případně večeře v čínské/italské restau-
raci (nutná rezervace), odpolední svačiny 
ve vybraných barech (12.00-16.00 hod.), 
zmrzlina v baru u bazénu (12.00-16.00 
hod.), alkoholické a nealkoholické rozlé-
vané nápoje ve vybraných barech a re-
stauracích (dle otvírací doby, 10.00-24.00 
hod.). All inclusive nezahrnuje balené 
nápoje, vybrané dovozové alkoholické 
a nealkoholické nápoje, balené zmrzliny, 
džusy z čerstvého ovoce. 

Poloha: rekonstruovaný hotelový 
komplex leží ve vzdálenosti cca 8 km 
od letoviska Famagusta, od meziná-
rodního letiště Ercan v hlavním městě 
Lefkosa je hotel vzdálen cca 50 km. 
Nejbližší nákupní možnosti jsou ve 
městě Famagusta. Menší písečná pláž 
se nachází přímo před hotelem, v moři 
mohou být místy kameny a oblázky. 
Na vyhrazené části pláže jsou lehátka 
a slunečníky zdarma. Hotel zajišťuje za 
poplatek pravidelnou dopravu do leto-
viska Famagusta.

Vybavení: ve velkém hotelovém 
areálu se nachází vstupní hala s re-
cepcí a směnárnou, lobby bar, hlavní 
restaurace s terasou, bar u bazénu, 
noční klub, velký bazén, dětský bazén, 
aquapark (v provozu v letních měsí-
cích), vnitřní bazén, posilovna, teni-
sové kurty, stolní tenis, SPA centrum, 

Hotel je velmi žádaný a oblíbený díky svým kvalitním službám a bohatému programu 
all inclusive. Doporučujeme jak pro dospělé klienty, tak i pro rodiny s dětmi vyhledá-
vající aktivní dovolenou.

Hotel Salamis Bay Conti Resort 

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO

bezplatně 
WiFi

lehátka na 
pláži 

skluzavky / 
tobogány
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sauna, jacuzzi, masáže, menší obchod, 
internetový koutek, kasino. Slunečníky 
a lehátka jsou u bazénů i na pláži zdar-
ma. K dispozici je nově vybudované 
molo. Hotel v hlavní sezóně pravidel-
ně organizuje animační programy pro 
děti i dospělé.

Internet: WiFi v lobby zdarma. 

Ubytování: areál sestává z hlavní bu-
dovy, nově vybudované luxusní části 
Salamis Park a vilek umístěných v okolí 
hotelového bazénu. Většina pokojů 
má balkon či terasu s bočním/částeč-
ným výhledem na mořskou stranu. 
Pokoje s centrální klimatizací s mož-
ností individuální regulace mají kou-
pelnu s vanou či sprchou a WC, fén, 

SAT/TV, trezor, minibar/ledničku (prv-
ní naplnění zdarma, poté 1 voda na 
osobu). Pokoje ve vilkách s minimální 
obsazeností 3 osob jsou na vyžádání 
a za příplatek.

Služby za poplatek: vodní sporty 
na pláži, SPA centrum, masáže, biliár, 
internetové centrum, elektronické hry, 
tenisové lekce a půjčení tenisových 
raket, doprava do Famagusty, služby 
prádelny a pokojová služba. 

Pro děti: dětský bazén, dětský mi-
niklub, dětská postýlka zdarma.

www.firo.cz/KWS2E8

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx / XXxx
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SEVERNÍ KYPR / KYRENIA 

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bufetu 
vč. nápojů, 10.00-23.00 hod. lokální roz-
lévané nealkoholické a alkoholické nápo-
je v místech a časech určených hotelem.

Poloha: přímo u menší písčité pláže v zá-
livu, další možnost vstupu do moře přes 
molo/schůdky, v moři převážně kamenité 
dno; cca 2 km od centra letoviska.  

Vybavení: vstupní hala s recepcí, re-
staurace s terasou, bar, wellness & SPA 
centrum, venkovní bazén - slunečníky 

a lehátka u bazénu i na pláži zdarma, 
konferenční centrum, kasino.  

Internet: WiFi v lobby zdarma. 

Ubytování: moderně zařízené poko-
je s koupelnou a soc. zařízením (fén na 
vlasy), SAT/TV, klimatizací, trezorem (za 
poplatek), minibarem (za poplatek), bal-
konem/terasou. 

Služby za poplatek: služby wellness & 
SPA centra. 

Pro děti: dětská část bazénu, dětské 
hřiště, bazén se skluzavkami (k dispozici 
v sousedním hotelu Oscar), dětská postýl-
ka (zdarma).

Poznámka: plážové osušky (zdarma).  

www.firo.cz/KVP2E8

Oblíbený hotelový komplex s výhodnou polohou poblíž centra letoviska s menší pís-
čitou pláží.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx / XXxx 

Vuni Palace Hotel 
PRAHA
BRNO

lehátka na 
pláži 

bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč
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SEVERNÍ KYPR / FAMAGUSTA

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu vč. nápojů, 10.00 - 24.00 hod. 
rozlévané místní alkoholické a nealko-
holické nápoje v baru u bazénu v ča-
sech určených hotelem.   

Poloha: přímo u písčité pláže; cca  
18 km od Famagusty (nejbližší ná-
kupní možnosti), cca 50 km od letiště 
Ercan.  

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 

restaurace s terasou, bar u bazénu/
pláže, bazén, slunečníky a lehátka 
u bazénu i na pláži (zdarma), plážové 
osušky (zdarma), kasino. 

Internet: WiFi zdarma.

Ubytování: příjemně zařízené pokoje 
s koupelnou a soc. zařízením (vysou-
šeč vlasů), SAT/TV, klimatizací, tre-
zorem, minibarem, WiFi, balkonem/
terasou.   

Služby za poplatek: shuttle bus do 
Famagusty (cca 10 YTL).

Pro děti: dětský bazén, dětské hřiště, 
dětská postýlka (zdarma).

www.firo.cz/KCE2E8

Komplex patrových vilek ve stylu prázdninové vesničky umístěných v krásné kvetoucí 
zahradě, přímo u písčité pláže, doporučujeme všem, kteří vyhledávají spíše klidnější 
dovolenou. 

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx / XXxx

Hotel Merit Cyprus Gardens Holiday Village 

 
Video na 

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
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lehátka na 
pláži 

bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma



SEVERNÍ KYPR / KYRENIA 

Stravování: polopenze bufetová 

Poloha: písčitá pláž přes silnici - přístup-
ná od hotelu podchodem (v moři místy 
oblázky nebo kameny); v blízkosti menší 
osady Lapta a cca 12 km od přístavního 
města Kyrenia (spojení místními dolmuši 
nebo taxi), cca 45 km od letiště Ercan.  

Vybavení: vstupní hala s recepcí, smě-
nárnou, WiFi (zdarma v lobby), trezor 
v recepci (zdarma), restaurace, bar v lob-
by, venkovní bazén, bar u bazénu, bar 
na pláži, malá posilovna, stolní tenis, 
slunečníky a lehátka u bazénu i na pláži, 
plážové osušky (zdarma), vnitřní bazén, 

sauna, jacuzzi, tenis.  

Ubytování: pěkně zařízené pokoje 
s koupelnou a soc. zařízením (s vysou-
šečem vlasů), centrální klimatizací s indi-
viduální regulací, SAT/TV, telefonem, mi-
niledničkou (doplnění a konzumace za 
poplatek), většina pokojů s balkonem.   

Služby za poplatek: biliár, stolní fot-
bal, osvětlení tenisových kurtů, WiFi na 
pokoji.

Pro děti: dětská část bazénu, dětské 
hřiště, dětská postýlka (zdarma).

www.firo.cz/KKR2E8

Menší hotel rodinného typu v  blízkosti velmi pěkné písčité pláže. Ideální volba pro 
všechny věkové kategorie pro příjemně strávenou, relaxační dovolenou.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx

Hotel L. A.  

SEVERNÍ KYPR / KYRENIA 

Stravování: polopenze bufetová 

Poloha: cca 100 m od pláže (vstup do 
moře z písčité pláže nebo z mola, ve 
vodě mohou být místy oblázky, kame-
ny) - přístupná přes místní komunikaci, 
v klidné části letoviska Kyrenia - oblasti 
Lapta, cca 55 km od letiště Ercan.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, re-
staurace, anglický bar, snack bar v za-
hradě, 3 venkovní bazény - slunečníky 
a lehátka u bazénů i na pláži (zdarma), 

konferenční místnost, posilovna, tenis.

Internet: WiFi v lobby - zdarma.

Ubytování: standardní pokoje v bun-
galovech (i mezonetového typu) 
s koupelnou a soc. zařízením (vysoušeč 
vlasů), SAT/TV, klimatizací, trezorem, 
minibarem (konzumace za poplatek), 
balkonem/terasou; pokoje v hlavní 
budově - na vyžádání, za příplatek.

Služby za poplatek: masáže.

Pro děti: dětské hřiště, část bazénu pro 
děti, dětská postýlka (zdarma).

www.firo.cz/KEU2E8

Hotelový komplex s unikátní architekturou nedaleko pláže, s dobrým standardem slu-
žeb a příjemnou atmosférou.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX / XXxx

Le Chateau Lambousa 

 
Video na 

1. dítě do 7 let
 od 2 990 Kč

PRAHA
BRNO

1. dítě do 7 let
 od 2 990 Kč

PRAHA
BRNO
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zdarma

bezplatně 
WiFi

lehátka na 
pláži 

klimatizace 
zdarma



461 | Prodejní místa na str. 527, 530–531

KYPR › SEVERNÍ KYPR



SEVERNÍ KYPR / KYRENIA 

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu v hlavní restauraci (rozlévané míst-
ní nealkoholické nápoje, lokální pivo, 
víno); rozlévané místní nealkoholické 
a alkoholické nápoje 10.00-24.00 hod. 
v baru u pláže, voda k dispozici na všech 
barech 10.00-24.00 hod. 

Poloha: rozlehlý komplex 3 hotelo-
vých budov a bungalovů zasazených 
v zeleni, přímo u krásné písčité pláže 
s pozvolným vstupem do vody (v moři 
místy oblázky nebo kameny); do centra 
Kyrenie cca 10 km (spojení hotelovým 
shuttle busem za poplatek), od letiště 
Ercan cca 30 km.  

Vybavení: vstupní hala s recepcí, re-
staurace s terasou (výhled na moře), 
snack bar u pláže, bar u bazénu, bar 
v lobby, velký bazén se skluzavkami 
a tobogány (v provozu zpravidla červen-
-září), slunečníky a lehátka u bazénu i na 
pláži (zdarma), plážové osušky (zdar-
ma), vnitřní bazén s jacuzzi, wellness 
centrum, bazén pro dospělé u pláže 
(pro osoby nad 17 let), menší posilov-
na, směnárna, konferenční místnosti, 

Jeden z nejvyhledávanějších hotelů na Kypru u krásné 1 km dlouhé pláže se zlatým 
pískem, pozvolným vstupem do vody. Hotel má bazén s tobogány a skluzavkami.

Hotel Acapulco Beach Resort  

 
Video na 

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

2. dítě do 12 let
 v bungalovu za mimořádnou cenu

PRAHA
BRNO 
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lehátka na 
pláži 

skluzavky / 
tobogány

wellnessklimatizace 
zdarma

oblíbená 
kapacita



Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx / XXxx 

kasino, plážový volejbal, plážový fotbal, 
basketbal, obchod se suvenýry, animač-
ní programy.  

Internet: WiFi za poplatek.

Ubytování: příjemně zařízené pokoje 
v bungalovech v krásné zahradě plné 
zeleně nebo moderně zařízené pokoje 
v hotelové budově (s balkonem), kou-
pelna/WC, fén, klimatizace (centrální 
s možností individuální regulace), SAT/
TV, minilednička, trezor.  

Služby za poplatek: služby wellness 
centra (sauna, turecká lázeň, masá-
že, zkrášlovací procedury, kadeřnictví 

apod.); vybavená místnost na jógu, teni-
sové kurty, stolní fotbal, videohry, dětský 
lunapark.   

Pro děti: dětský bazén, dětské hřiště, 
skluzavky a tobogány, dětský lunapark 
(za poplatek), dětská postýlka (zdarma).  

Poznámka: pro omezený prostor ho-
telového pokoje při plné obsazenosti  
(2 dospělé osoby a 2 děti) doporučuje-
me ubytování v bungalovech, které jsou 
prostornější.   

www.firo.cz/KAP2E8
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Čarokrásný ostrov, kde se podle 
legendy zrodila z mořské pěny řecká 
bohyně krásy a lásky Afrodita.

Je třetím největším ostrovem ve Středozemním moři, leží na rozhraní mezi třemi kontinenty a je rozdělen na dvě části, 
na jihu leží samostatná Kyperská republika, která je členem EU. Úředním jazykem Kyperské republiky je řečtina, 
s Řeckem udržuje tradičně velmi dobré vztahy. Kyperská republika je velmi oblíbenou turistickou destinací známou svým 
pohostinným přístupem místních obyvatel, vynikající kuchyní, skvělým vínem, překrásnými plážemi a romantickými 
zátokami a vysokým standardem poskytovaných služeb. Turistická sezóna na Kypru je díky poloze a vysokým průměrným 
teplotám oproti středomořským destinacím delší, kromě krásného koupání nabízí i překrásnou přírodu, malebné horské 

oblasti, historii a bohatý podmořský svět – téměř v každém letovisku poblíž všech ubytovacích 
kapacit se nachází potápěčské centrum.

Jižní Kypr

Larnaca
Příjemné turistické letovisko je dnes považová-

no za vstupní bránu Kypru. Město vzniklo na místě 
starověkého střediska Kitia, které založili uprch-
líci z   Mykén. Kition bývalo ve starověku důležité 
a  známé obchodní centrum. S  Kitiem jsou spojena 

dvě   významná  jména  – pochází odtud zakladatel 
 stoické � lozo� e Zenón a  svůj život zde prožil biblic-
ký Lazar, který se zde stal prvním biskupem a je mu 
zasvěcen nejvýznamnější místní kostel. Za prohlídku 
stojí známé Archeologické a  Pieridisovo muzeum, 
vlastnící bohatou sbírku keramiky a sošek. V Larnace 

INFORMACE rozloha ostrova: 9 251 km² • hlavní město: Nicosia (turecky Le� osa)
• časový posun: +1 hod. • měna: euro • úřední jazyk: řečtina • délka letu: cca 3 hodiny 20 minut

FIRO NÁZOR stabilní příjemné klima a dlouhá turistická sezóna • v průměru 320 slunečných dní za rok 
• krásné, zpravidla písčité pláže a průzračně čisté moře • množství archeologických památek
• unikátní a rozmanitá příroda • pohostinnost místních obyvatel • výtečná místní kuchyně

• bohatý noční život • aquaparky • golfová hřiště

� 
NICOSIA

Larnaca

ProtarasParalimni
Ayia NapaJIŽNÍ KYPRdelegát 

FIRO-tour
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žila dříve početná turecká menšina, islámskou histo-
rii dnes připomíná pouze mešita Džamí Kebir. Velký 
rozmach  zaznamenala  Larnaca po rozdělení Kypru 
až v  roce 1974, kdy zde bylo vybudováno moderní 
mezinárodní letiště a při pobřeží začala vznikat nová 
turistická zóna. V  dnešním centru je velké množství 
restaurací, barů a diskoték situovaných především na 
známé pobřežní promenádě.
Vzdálenost od letiště v Larnace: cca 10 km.

Ayia Napa
Malá rybářská vesnička se během posledních let 

změnila v  jedno z  nejoblíbenějších turistických leto-
visek Kypru. Množství kaváren, restaurací, taveren, 
nesčetné bary, diskotéky a  zábava od večera do rána 
jsou charakteristickým rysem dnešního letoviska Ayia 
Napa, díky nimž je vyhledávané mládeží z celého svě-
ta. Malebnému historickému centru vévodí klášter 
Ayia Napa vybudovaný kolem roku 1500 našeho leto-
počtu. V  budově bývalé radnice je umístěno Marine 
Life Museum zpřístupňující tajemství podmořského 
života. V letovisku Ayia Napa se nachází jedna z nejob-
líbenějších a  nejvíce navštěvovaných písečných pláží 
ostrova – Nissi Beach. Oblíbené vodní atrakce pro děti 
i dospělé nabízí známý vodní park Water World.
Vzdálenost od letiště v Larnace: cca 45 km.

Protaras a Paralimni
Oblíbená turistická letoviska patřící mezi nejna-

vštěvovanější místa celého ostrova. Obě letoviska na 
sebe navazují tak těsně, že prakticky splývají. Oblast je 
vzdálená necelých 10 km od střediska Ayia Napa. Cen-
trum Protaras tvoří živé obchodní centrum s  množ-
stvím obchůdků, restaurací a  taveren s  vynikající 
místní kuchyní. 

ODLETY
– z Prahy do Larnaky na 7 nocí 

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Larnaca–Praha 
vč. letištních a bezpečnostních poplatků a případného palivového 
příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět • příslušný počet nocí 
ve vybraném hotelu • stravování dle výběru • služby česky/slovensky 
mluvícího delegáta • zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb. 

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (povinný příplatek v cizí měně, platba na recepci 
hotelu v den příjezdu):
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány

1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely  

Přímý a boční výhled na moře: Za přímý výhled na mořskou 
stranu je na Kypru označován výhled, kdy je moře možné vidět 
nejen z balkónu či terasy, ale také alespoň částečně při pohledu 
z hotelového pokoje. Výhled na moře přitom nemusí být z celého 
balkónu. Boční (resp. částečný) výhled na mořskou stranu může 
být kvalitativně omezený, moře je možné vidět pouze při pohledu 
z části balkónu a nikoliv z pokoje, případně z větší dálky anebo je 
výhledu bráněno překážkou, budovou apod.
All inclusive: V popisech služeb all inclusive uvádíme rozsah 

programu platného v době přípravy katalogu. Drobné změny 
služeb all inclusive, otevírací doby jednotlivých barů/restaurací, 
jsou plně v kompetenci hotelu. Hotely si vyhrazují právo na 
provedení případných dodatečných úprav.
Pláže: Pláže na Kypru převládají písečné, v moři místy bývají 
oblázky či kameny, proto doporučujeme boty do vody. Případný 
výskyt mořských řas v moři a na plážích je přírodní jev,  
neovlivnitelný cestovní kanceláří nebo hotely. Řasy se nesmí 
likvidovat, přirozeným způsobem se vrací do moře. 
Elektrický proud: Ve většině hotelů jsou zásuvky tzv. 
anglického typu, tzn. je zapotřebí příslušný adaptér. Adaptér 
bývá obvykle možné zapůjčit či zakoupit přímo v hotelu či 
blízkém okolí.

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

z letiště Larnaca (obousměrný transfer, ceny na vyžádání)

CENY VÝLETŮ dospělý

Nicosia cca 70 EUR
Pafos/Kourion cca 50 EUR
Pohoří Troodos a klášter Kykkos cca 50 EUR
Lodní výlet při jižním pobřeží Kypru cca 50 EUR

Pozn.: Nabídka a ceny výletů jsou pouze orientační, podrobné 
informace u delegáta v místě. Vybrané výlety jsou doprovázeny 
česky hovořícím průvodcem.  Pro překročení hranic na 
Severní Kypr doporučujeme cestovní pas. Realizace výletů 
závisí na aktuálním počtu přihlášených osob a klimatických 
podmínkách. Delegát v případě zájmu zprostředkuje 
i pronájem automobilu. Na  Kypru se jezdí vlevo, s vypůjčením 
automobilem nelze přejet na severní část Kypru.
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Čarokrásný ostrov, kde se podle 
legendy zrodila z mořské pěny řecká 
bohyně krásy a lásky Afrodita.

Je třetím největším ostrovem ve Středozemním moři, leží na rozhraní mezi třemi kontinenty a je rozdělen na dvě části, 
na jihu leží samostatná Kyperská republika, která je členem EU. Úředním jazykem Kyperské republiky je řečtina, 
s Řeckem udržuje tradičně velmi dobré vztahy. Kyperská republika je velmi oblíbenou turistickou destinací známou svým 
pohostinným přístupem místních obyvatel, vynikající kuchyní, skvělým vínem, překrásnými plážemi a romantickými 
zátokami a vysokým standardem poskytovaných služeb. Turistická sezóna na Kypru je díky poloze a vysokým průměrným 
teplotám oproti středomořským destinacím delší, kromě krásného koupání nabízí i překrásnou přírodu, malebné horské 

oblasti, historii a bohatý podmořský svět – téměř v každém letovisku poblíž všech ubytovacích 
kapacit se nachází potápěčské centrum.

Jižní Kypr

Larnaca
Příjemné turistické letovisko je dnes považová-

no za vstupní bránu Kypru. Město vzniklo na místě 
starověkého střediska Kitia, které založili uprch-
líci z   Mykén. Kition bývalo ve starověku důležité 
a  známé obchodní centrum. S  Kitiem jsou spojena 

dvě   významná  jména  – pochází odtud zakladatel 
 stoické � lozo� e Zenón a  svůj život zde prožil biblic-
ký Lazar, který se zde stal prvním biskupem a je mu 
zasvěcen nejvýznamnější místní kostel. Za prohlídku 
stojí známé Archeologické a  Pieridisovo muzeum, 
vlastnící bohatou sbírku keramiky a sošek. V Larnace 

INFORMACE rozloha ostrova: 9 251 km² • hlavní město: Nicosia (turecky Le� osa)
• časový posun: +1 hod. • měna: euro • úřední jazyk: řečtina • délka letu: cca 3 hodiny 20 minut

FIRO NÁZOR stabilní příjemné klima a dlouhá turistická sezóna • v průměru 320 slunečných dní za rok 
• krásné, zpravidla písčité pláže a průzračně čisté moře • množství archeologických památek
• unikátní a rozmanitá příroda • pohostinnost místních obyvatel • výtečná místní kuchyně

• bohatý noční život • aquaparky • golfová hřiště

� 
NICOSIA

Larnaca

ProtarasParalimni
Ayia NapaJIŽNÍ KYPRdelegát 

FIRO-tour
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žila dříve početná turecká menšina, islámskou histo-
rii dnes připomíná pouze mešita Džamí Kebir. Velký 
rozmach  zaznamenala  Larnaca po rozdělení Kypru 
až v  roce 1974, kdy zde bylo vybudováno moderní 
mezinárodní letiště a při pobřeží začala vznikat nová 
turistická zóna. V  dnešním centru je velké množství 
restaurací, barů a diskoték situovaných především na 
známé pobřežní promenádě.
Vzdálenost od letiště v Larnace: cca 10 km.

Ayia Napa
Malá rybářská vesnička se během posledních let 

změnila v  jedno z  nejoblíbenějších turistických leto-
visek Kypru. Množství kaváren, restaurací, taveren, 
nesčetné bary, diskotéky a  zábava od večera do rána 
jsou charakteristickým rysem dnešního letoviska Ayia 
Napa, díky nimž je vyhledávané mládeží z celého svě-
ta. Malebnému historickému centru vévodí klášter 
Ayia Napa vybudovaný kolem roku 1500 našeho leto-
počtu. V  budově bývalé radnice je umístěno Marine 
Life Museum zpřístupňující tajemství podmořského 
života. V letovisku Ayia Napa se nachází jedna z nejob-
líbenějších a  nejvíce navštěvovaných písečných pláží 
ostrova – Nissi Beach. Oblíbené vodní atrakce pro děti 
i dospělé nabízí známý vodní park Water World.
Vzdálenost od letiště v Larnace: cca 45 km.

Protaras a Paralimni
Oblíbená turistická letoviska patřící mezi nejna-

vštěvovanější místa celého ostrova. Obě letoviska na 
sebe navazují tak těsně, že prakticky splývají. Oblast je 
vzdálená necelých 10 km od střediska Ayia Napa. Cen-
trum Protaras tvoří živé obchodní centrum s  množ-
stvím obchůdků, restaurací a  taveren s  vynikající 
místní kuchyní. 

ODLETY
– z Prahy do Larnaky na 7 nocí 

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Larnaca–Praha 
vč. letištních a bezpečnostních poplatků a případného palivového 
příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět • příslušný počet nocí 
ve vybraném hotelu • stravování dle výběru • služby česky/slovensky 
mluvícího delegáta • zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb. 

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (povinný příplatek v cizí měně, platba na recepci 
hotelu v den příjezdu):
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2hvězdičkové hotely, apartmány

1,50 EUR za pokoj/noc – 3hvězdičkové hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4hvězdičkové hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5hvězdičkové hotely  

Přímý a boční výhled na moře: Za přímý výhled na mořskou 
stranu je na Kypru označován výhled, kdy je moře možné vidět 
nejen z balkónu či terasy, ale také alespoň částečně při pohledu 
z hotelového pokoje. Výhled na moře přitom nemusí být z celého 
balkónu. Boční (resp. částečný) výhled na mořskou stranu může 
být kvalitativně omezený, moře je možné vidět pouze při pohledu 
z části balkónu a nikoliv z pokoje, případně z větší dálky anebo je 
výhledu bráněno překážkou, budovou apod.
All inclusive: V popisech služeb all inclusive uvádíme rozsah 

programu platného v době přípravy katalogu. Drobné změny 
služeb all inclusive, otevírací doby jednotlivých barů/restaurací, 
jsou plně v kompetenci hotelu. Hotely si vyhrazují právo na 
provedení případných dodatečných úprav.
Pláže: Pláže na Kypru převládají písečné, v moři místy bývají 
oblázky či kameny, proto doporučujeme boty do vody. Případný 
výskyt mořských řas v moři a na plážích je přírodní jev,  
neovlivnitelný cestovní kanceláří nebo hotely. Řasy se nesmí 
likvidovat, přirozeným způsobem se vrací do moře. 
Elektrický proud: Ve většině hotelů jsou zásuvky tzv. 
anglického typu, tzn. je zapotřebí příslušný adaptér. Adaptér 
bývá obvykle možné zapůjčit či zakoupit přímo v hotelu či 
blízkém okolí.

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

z letiště Larnaca (obousměrný transfer, ceny na vyžádání)

CENY VÝLETŮ dospělý

Nicosia cca 70 EUR
Pafos/Kourion cca 50 EUR
Pohoří Troodos a klášter Kykkos cca 50 EUR
Lodní výlet při jižním pobřeží Kypru cca 50 EUR

Pozn.: Nabídka a ceny výletů jsou pouze orientační, podrobné 
informace u delegáta v místě. Vybrané výlety jsou doprovázeny 
česky hovořícím průvodcem.  Pro překročení hranic na 
Severní Kypr doporučujeme cestovní pas. Realizace výletů 
závisí na aktuálním počtu přihlášených osob a klimatických 
podmínkách. Delegát v případě zájmu zprostředkuje 
i pronájem automobilu. Na  Kypru se jezdí vlevo, s vypůjčením 
automobilem nelze přejet na severní část Kypru.



JIŽNÍ KYPR / PROTARAS

Stravování: bufetová polopenze, plná 
penze za příplatek (obědy servírované - 
výběr z menu)

Poloha: přímo u písčité pláže s pozvol-
ným vstupem do moře, v centru letovis-
ka Protaras - promenáda s obchůdky, 
kavárnami, restauracemi nad hotelem, 
cca 55 km od letiště Larnaca. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, lobby 
bar, snack bar u bazénu, restaurace, à la 
carte restaurace, venkovní bazén s inte-
grovaným barem, slunečníky a lehátka 

u bazénu a v zahradě (zdarma), plážové 
osušky (zdarma), vnitřní bazén, menší 
posilovna, tenis, stolní tenis, konferenční 
místnost, obchod.  

Internet: WiFi zdarma.

Ubytování: moderně zařízené stan-
dardní pokoje s koupelnou/WC, fé-
nem, SAT/TV, trezorem (za poplatek), 
miniledničkou (konzumace z minibaru 
za poplatek), klimatizací, WiFi, varná 
konev, balkonem; prostornější rodinné 
pokoje: mohou mít přistýly formou pa-
landy.  

Služby za poplatek: slunečníky a le-
hátka na pláži, jacuzzi, biliár, osvětlení 
tenisových kurtů a zapůjčení vybavení, 
vodní sporty na pláži a potápění, služby 
SPA & wellness centra v sousedním ho-
telu Sunrise Perl.

Pro děti: dětský bazén, dětské hřiště, 
dětská postýlka (zdarma).

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa ve výši 3 EUR/pokoj/noc splatná na 
místě v hotelové recepci. 

www.firo.cz/KSB283

Vysoká úroveň poskytovaných služeb, příjemný personál, skvělá kuchyně, krásná pláž 
a ideální poloha v centru letoviska Protaras.

Možnosti obsazení: 
standardní pokoj: XX 
standardní pokoj s bočním výhledem na 
moře  a s výhledem na moře: XX / XXX / XXx
rodinný pokoj: XX / XXx / XXxx 

Hotel Sunrise Beach 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA

2. dítě do 13 let
  za mimořádnou cenu 

(v rodinném pokoji)

466  Rezervujte na 210 000 210
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bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma

wellness



JIŽNÍ KYPR / PROTARAS

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu vč. nápojů, v místech a časech ur-
čených hotelem: lehké občerstvení bě-
hem dne (variace studených a teplých 
snacků) a zmrzlina, odpolední káva/
čaj, 10.00-24.00 hod. rozlévané míst-
ní nealkoholické a alkoholické nápoje 
(voda, limonády, filtrovaná či instantní 
káva, čaj, pivo, víno, vybrané druhy 
tvrdého alkoholu a koktejly).   

Poloha: přímo u písčité pláže v malém 
zálivu (v moři místy oblázky, kameny), 
v klidné části letoviska Protaras - v ob-
lasti Pernera, do centra Protarasu cca  
3 km, cca 5 km od Paralimini; v okolí 
obchůdky, restaurace, taverny, zastáv-
ka místního autobusu v blízkosti hote-
lu, od letiště Larnaca cca 60 km.    

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 
bar, restaurace s terasou, snack bar 
u pláže, à la carte restaurace u plá-
že, TV koutek, konferenční místnost, 
minimarket a obchůdek se suvenýry,  

2 venkovní bazény - slunečníky a le-
hátka (zdarma), vnitřní bazén, stolní 
tenis, posilovna.   

Internet: WiFi zdarma.

Ubytování: moderně zařízené stan-
dardní pokoje s koupelnou/WC, fé-
nem, klimatizací, SAT/TV, trezorem (za 
poplatek), miniledničkou (konzumace 
z minibaru za poplatek), vybavením na 
přípravu kávy/čaje, zpravidla s balko-
nem/terasou (většina pokojů); prostor-
nější rodinné pokoje: s palandou pro 
děti; typ pokojů superior má velké 
dvoulůžko (king size) 180 x 200 cm.   

Služby za poplatek: sauna, jacuzzi, 
masáže, kadeřnické a kosmetické služ-
by, squash, biliár, slunečníky a lehátka 
na pláži, vodní sporty a potápění.

Pro děti: dětský bazén, dětská postýl-
ka (zdarma), dětské menu.

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa ve výši 3 EUR/pokoj/noc splatná 
na místě v hotelové recepci. 

www.firo.cz/KPB283

Renovovaný hotelový komplex s  vysokým standardem služeb, v  klidném prostředí 
u krásné písčité pláže.

Možnosti obsazení: standardní pokoje: XX / XXx / XXX
rodinné pokoje: XXxx

Hotel Pernera Beach 

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA

467 | Prodejní místa na str. 527, 530–531
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JIŽNÍ KYPR / PROTARAS

Stravování: snídaně; polopenze, plná 
penze a all inclusive formou bufetu za 
příplatek

All inclusive: plná penze formou bufe-
tu vč. nápojů (rozlévané místní nealko-
holické a alkoholické nápoje); dopoled-
ní a odpolední snack a odpolední káva/
čaj, zmrzlina pro děti (v místech a ča-
sech určených hotelem), 10.00-24.00 
hod. rozlévané místní nealkoholické 
a alkoholické nápoje (voda, limonády, 
čaj, káva, pivo, víno, vybrané destiláty 
a koktejly).  

Poloha: přímo u písčité pláže (v moři 
místy oblázky, kameny) v menším záli-
vu, přístup k pláži po schodech nebo 
cestičce; cca 1,5 km od centra letovis-
ka Protaras. Restaurace, bary, obchody 
a kavárny cca 100 m od hotelu, zastáv-
ka místního autobusu asi 20 m.   

Vybavení: recepce, restaurace, restau-
race à la carte, několik barů, venkovní 
bazén s integrovaným barem, sluneč-

níky a lehátka u bazénu a v zahradě 
(zdarma), stolní tenis, minimarket, 
konferenční sál; plážové osušky zdar-
ma (výměna na vyžádání 1x denně), 
fitness a wellness centrum, animační 
programy.  

Internet: WiFi zdarma na pokojích, 
v zahradě a ve veřejných prostorách. 

Ubytování: příjemně zařízené stan-
dardní pokoje s koupelnou/WC, fé-
nem, klimatizací, SAT/TV, miniledničkou 
(konzumace z minibaru za poplatek), 
trezorem, varnou konvicí, balkonem, 
některé pokoje s možností palandy.  

Služby za poplatek: lehátka a slu-
nečníky na pláži, zapůjčení tenisového 
vybavení, potápění a vodní sporty na 
plážích v okolí, biliár, lázeňské proce-
dury aj.

Pro děti: dětský bazén, dětské hřiště, 
miniklub, dětská postýlka (zdarma).

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa ve výši 3 EUR/pokoj/noc splatná na 
místě v hotelové recepci. 

www.firo.cz/KVM283

Jeden z nejlepších hotelů své kategorie - příjemné prostředí, krásná zahrada, hez-
ká písčitá  pláž, křišťálově průzračná voda, vysoká úroveň služeb, vynikající stravování 
a velmi příjemný personál.  

Možnosti obsazení: standardní pokoje: XX / XXX / XXx / XXxx

Hotel Cavo Maris Beach 

JIŽNÍ KYPR / PROTARAS

Stravování: polopenze bufetová, all in-
clusive za příplatek 

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu vč. nápojů, v místech a časech 
určených hotelem: lehké dopolední 
a odpolední občerstvení (studený a tep-
lý snack), 10.00-23.00 hod. rozlévané 
místní nealkoholické a alkoholické ná-
poje (voda, nealko, čaj, káva, pivo, víno, 
vybrané druhy lihovin a koktejly).  

Poloha: přímo u písčité pláže v menším 
zálivu (v moři místy oblázky, kameny, 
přístup k pláži zahradou po několika 
schodech), v klidném místě - cca 5 km 
od centra letoviska Protaras, od centra 
Paralimni cca 3 km, od letiště Larnaca 
cca 60 km; zastávka místního autobusu 
cca 20 m od hotelu, několik obchůdků 
a taveren cca 1 km.  

Vybavení: vstupní hala s recepcí, bar, 
bar u bazénu s restaurací, bufetová re-
staurace, středomořská restaurace, kon-
ferenční místnost, obchod, salon krásy, 

venkovní bazén, vířivka, slunečníky a le-
hátka u bazénu a v zahradě (zdarma), 
lázně, tělocvična, sauna, parní lázeň, 
stolní tenis, tenis, volejbal, jóga, aqua 
aerobik, animace.  

Internet: WiFi zdarma.

Ubytování: superior pokoje s výhledem 
do zahrady, s koupelnou/WC, fénem, 
SAT/TV, miniledničkou (minibar za po-
platek), trezorem (za poplatek), klima-
tizací, balkonem. Pokoje s výhledem 
na moře a prostornější rodinné pokoje 
s palandou pro děti za příplatek. 

Služby za poplatek: potápěčské cent-
rum, osvětlení tenisového kurtu a vyba-
vení, biliár, masáže, slunečníky a lehátka 
na pláži, pronájem kol.

Pro děti: dětský bazén, hřiště, dětská 
postýlka (zdarma), dětský klub, dětská 
menu.

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa ve výši 3 EUR/pokoj/noc splatná na 
místě v hotelové recepci. 

www.firo.cz/KCP283

Velmi oblíbený a vyhledávaný hotel s přátelskou atmosférou situovaný v kvetoucí za-
hradě u krásné písčité pláže.

Možnosti obsazení: standardní a superior pokoje: XX / XXx / XXX
rodinné pokoje: XXxx

Hotel Crystal Springs  

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
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KYPR › JIŽNÍ KYPR

klimatizace 
zdarma

bezplatně 
WiFi

oblíbený 
hotel

klimatizace 
zdarma

bezplatně 
WiFi



JIŽNÍ KYPR / PROTARAS

Stravování: snídaně, za příplatek po-
lopenze nebo plná penze, vše formou 
bufetu 

Poloha: přímo u písečné pláže, asi 
60 km od Larnacy, asi 8 km o Para-
limni a Ayia Napa, v centru Protaras, 
v pěší dostupnosti od obchodů, bank, 
taveren. 

Vybavení: recepce, 2 bary, 3 restaura-
ce, bar u bazénu, lázně (sauna, jacuz-
zi, parní lázeň, tělocvična, vnitřní ba-
zén - pro osoby nad 16 let), animace, 
venkovní bazén s dětskou částí a ja-
cuzzi pro dospělé, venkovní bazén pro 
dospělé, osušky, lehátka a slunečníky, 
tenisový kurt, konferenční místnost, 
obchod, kadeřník.

Internet: WiFi na pokoji i ve veřejných 
prostorách zdarma. Příplatek za vyso-
korychlostní připojení.

Ubytování: koupelna/WC, balkon/tera-
sa, TV, telefon, WiFi, fén, minibar, trezor, 
vybavení na přípravu kávy/čaje, přezůvky.

Služby za poplatek: vodní sporty na 
pláži, lehátka a slunečníky na pláži, 
potápěčské centrum, osvětlení teniso-
vého kurtu.

Pro děti: dětský klub, dětské animace, 
hřiště, bazén, dětská postýlka, dětské 
menu, dětské vysoké židle, hlídání dětí 
za poplatek.

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa ve výši 3 EUR/pokoj/noc splatná 
na místě v hotelové recepci. 

www.firo.cz/KCA283

Už jen vstup do hotelové haly vás zaujme nádhernou vůní. Krásný hotel v minimalis-
tickém stylu leží přímo u jedné z nejznámějších pláží Fig Tree Bay. Uspokojí i náročné 
klienty.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX

Hotel Capo Bay 

JIŽNÍ KYPR / PROTARAS

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, svačiny ve stanovených časech 
během dne, zmrzlina, místní alkoho-
lické i nealkoholické nápoje 10.00-
24.00 hod. (točené pivo, nealko, víno, 
lihoviny, likéry, koktejly, teplé nápoje). 

Poloha: hotel leží zhruba 42 km od 
letiště Larnaca, 3 km od kostela Profi-
tis Elias, cca 750 m od přístavní pláže,  
4 km od národního lesního parku 
Cape Creco, 1,5 km od pláže Konnos, 
3 km od pláže Sunrise a 6 km od pláže 
Kalamies. 

Vybavení: recepce, výtah, úschov-
na zavazadel, bankomat, kadeřník, 
parkoviště, úschovna kol, restaurace, 
vodní park, snack bar u bazénu, ba-
zén, slunná terasa, fitness, volejbal, 
animace, šipky, stolní tenis, vnitřní ba-
zén, TV místnost, obchod. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: studia pro 2-3 osoby 
nebo apartmány pro 2-4 osob, kou-
pelna/WC, vybavení na žehlení, klima-
tizace, TV, vybavení pro přípravu kávy/
čaje, fén, telefon, minibar, balkon/
terasa, trezor. 

Služby za poplatek: kulečník, masá-
že, tenis, lehátka a slunečníky na pláži. 

Pro děti: hřiště, dětský bazén, dětská 
postýlka, dětský klub. 

Poznámka: Domácí mazlíčci nejsou 
povoleni. 

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa ve výši 1,50 EUR/pokoj/noc splat-
ná na místě v hotelové recepci. 

www.firo.cz/KHT283

Hotel s vlastním aquaparkem ocení zejména rodiny s dětmi.

Možnosti obsazení: studia: XX / XXx / XXX
apartmány: XX / XXx / XXxx / XXX / XXXX

Hotel Narcissos Waterpark Resort 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč (v deluxe pokoji)

PRAHA

novinka v nabídce

all inclusive 

PRAHA

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

novinka v nabídce
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JIŽNÍ KYPR / PROTARAS - PERNERA

Stravování: bufetová polopenze,  
all inclusive za příplatek 

All inclusive: plná penze formou bufe-
tu/servírovaného jídla, svačina, nápoje 
nealkoholické i alkoholické, zmrzlina, 
filtrovaná káva/čaj 10.00-24.00 hod. 

Poloha: hotel se nachází nedaleko  
 

zálivu Marlita, v pěším dosahu živé ob-
lasti Pernera střediska Protaras. Nedale-
ko hotelu se nachází místní aquapark. 

Vybavení: recepce, směnárna, TV 
kout, 2 restaurace, bar u bazénu, ba-
zén, lehátka u bazénu zdarma, sauna, 
tělocvična, stolní tenis, animační pro-
gramy, parkoviště. 

Internet: WiFi za poplatek.

Ubytování: 2lůžkové pokoje mají 
klimatizaci, SAT/TV, WiFi, koupelnu/
WC, fén, telefon, trezor, miniledničku, 
varnou konvici, balkon s nábytkem. 
Výhled do zahrady/na ulici nebo na 
bazén. 

Služby za poplatek: videohry, služby 
prádelny, pronájem aut, lékař na za-
volání, sekretářské služby/fax, lehátka 
a slunečníky na pláži. 

Pro děti: dětský bazén, dětský klub. 

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa ve výši 3 EUR/pokoj/noc splatná na 
místě v hotelové recepci. 

www.firo.cz/KQW283

Hotel v docházkové vzdálenosti od pláže ocení zejména klienti, kteří chtějí být v centru 
města nebo si naopak odpočinout v hotelovém areálu.

Možnosti obsazení: standard: XX / XXx / XXX
rodinný pokoj: XX / XXx / XXxx / XXX / XXXX

Hotel Tsokkos Gardens  

JIŽNÍ KYPR / AYIA NAPA

Stravování: bufetová polopenze,  
all inclusive za příplatek 

All inclusive: plná penze, svačiny, 
nealkoholické a alkoholické nápoje, 
zmrzlina a káva/čaj 10.00 - 24.00 hod. 
Varianta Premium all inclusive zahrnu-
je navíc trezor na pokoji, WiFi na veřej-
ných místech a 1x týdně návštěvu à la 
carte restaurace. 

Poloha: hotel leží nedaleko pláže Nissi 
Beach, asi 20 minut chůze od centra 
letoviska Ayia Napa. 

Vybavení: recepce, restaurace, bar 
u bazénu, bazén, lehátka u bazénu 
zdarma, tělocvična, sauna, vířivka, te-
nisový kurt, volejbalové hřiště, stolní 
tenis, animace, obchod, parkoviště. 

Internet: WiFi za poplatek. 

Ubytování: studia a apartmány 
s vybaveným kuchyňským koutem. 
Studia mají výhled do zahrady nebo 
ulice, obývací část, vybavený kuchyň-
ský kout, klimatizaci, SAT/TV, WiFi, 
koupelnu/WC, fén, telefon, trezor, 
miniledničku, varnou konvici, balkon  
s nábytkem. Apartmány mají výhled 
do zahrady, ložnici, oddělený obýva-
cí pokoj s vybaveným kuchyňským 
koutem, klimatizaci, SAT/TV, WiFi, 
koupelnu/WC, fén, telefon, trezor, 
miniledničku, varnou konvici, balkon 
s nábytkem. 

Služby za poplatek: videohry, služby 
prádelny, lékař na zavolání, sekretář-
ské služby, lehátka a slunečníky na 
pláži. 

Pro děti: dětský bazén, dětský klub, 
hřiště. 

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa ve výši 3 EUR/pokoj/noc splatná 
na místě v hotelové recepci.  

www.firo.cz/KLW283

Příjemný hotel v  zahradě s  bazény v  docházkové vzdálenosti ke známé pláži Nissi  
Beach doporučujeme klientům všech věkových kategorií, kteří chtějí být poblíž centra 
dění.

Možnosti obsazení: studio: XX / XXx / XXX
apartmány: XX / XXx / XXxx / XXX / XXXX

Hotel Tsokkos Paradise Village 

novinka v nabídce

all inclusive 

PRAHA

1. dítě do 14 let
 od 99 Kč

novinka v nabídce

all inclusive 

PRAHA 

1. dítě do 14 let
 od 99 Kč
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JIŽNÍ KYPR / AYIA NAPA

Stravování: bufetová polopenze, za 
příplatek plná penze 

Poloha: přímo na písečné pláži, s vý-
hledem na záliv Nissi, cca 2 km od Ayia 
Napa, v blízkosti zastávka autobusu, 
obchody, restaurace, supermarket, asi 
10 km od Potaras, asi 58 km od letiště 
Larnaca, asi 4 km od vodního světa. 

Vybavení: recepce, vstupní hala, 4 re-
staurace, snack bar, pub, 2 bary, 7 výta-
hů, obchody, vnitřní bazén, 4 bazény se 
sladkou vodou, bar u bazénu, sluneční-
ky a lehátka u bazénu i na pláži zdarma,  
 

osušky, fitness, lázně, stolní tenis, ani-
mační programy. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: 376 pokojů na 5 patrech, 
různé typy pokojů, pokoje mají kou-
pelnu/WC, klimatizaci, telefon, SAT/TV, 
trezor, minibar, fén, WiFi, balkon, výhled 
do kraje anebo boční výhled na moře. 
Přeobsazení dětskou postýlkou není 
možné, dětská postýlka na vyžádání. 

Služby za poplatek: kadeřník, služby 
prádelny. 

Pro děti: dětská část bazénu, hřiště, 
herna, tobogán, dětský klub. 

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa ve výši 4 EUR/pokoj/noc splatná na 
místě v hotelové recepci.  

www.firo.cz/KAB283

Krásný hotel s bazény včetně skluzavek přímo u písčité pláže poskytuje kvalitní zázemí 
a služby a uspokojí i náročnou klientelu.

Možnosti obsazení: standard: XX / XXx; superior: XX / XXx / XXX / XXxx; junior suite: 
XXx / XXX / XXxx / XXxxx / XXXx;  queen suite: XXx / XXX / XXxx / XXxxx / XXXx / XXXxx

Hotel Adams Beach 

novinka v nabídce

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
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JIŽNÍ KYPR / AYIA NAPA

Stravování: bufetová polopenze, plná 
penze za příplatek 

Poloha: veřejná písečná pláž asi 30 m, 
městečko Paralimni asi 9 km, Larnaca  
45 km, diskotéka cca 3 km, zastávka au-
tobusu cca 30 m, centrum letoviska cca  
4 km, supermarket cca 300 m, restaura-
ce a bary cca 500 m. 

Vybavení: recepce, vstupní hala, restau-
race, bar, lázně, sauna, vířivka, vnitřní 
bazén, animace, fitness, venkovní bazén, 
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: 2lůžkové pokoje s možností 
1 přistýlky, koupelna/WC, balkon, klima-
tizace, SAT/TV, trezor, telefon, minibar, rá-
dio, fén. Přeobsazení dětskou postýlkou 
není možné. 

Služby za poplatek: trezor na pokoji, 
lehátka a slunečníky na pláži, masáže aj. 

Pro děti: animace, hřiště, dětská postýl-
ka. 

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa ve výši 3 EUR/pokoj/noc splatná na 
místě v hotelové recepci. 

www.firo.cz/KVA283

Moderní hotel v těsné blízkosti vyhlášené pláže Nissi Beach doporučujeme zejména 
mladší klientele, upřednostňující rušný denní i noční život pulzujícího letoviska.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX

Vassos Nissi Plage 

JIŽNÍ KYPR / AYIA NAPA

Stravování: bufetová polopenze,  
all inclusive za příplatek 

All inclusive: plná penze formou 
bufetu v restauraci Hesperides, svači-
ny 10.30-12.30 a 15.00-17.00 hod., 
zmrzlina 10.00-18.00 hod. v baru 
Oceanus u bazénu, nápoje (točené 
pivo, rozlévané víno, nealkoholické 
nápoje, vybrané lihoviny, likéry, koktej-
ly, teplé nápoje) v baru Oceanus u ba-
zénu 10.00-18.00 hod. a v Arcas lobby 
baru 10.30-24.00 hod. 

Poloha: asi 1,5 km od centra letoviska 
Ayia Napa, asi 45 km od letiště Larna-
ca, přímo u písečné pláže, v blízkosti 
obchodů a zábavních možností. 

Vybavení: recepce, 3 restaurace (gur-
mánská, bufetová, u bazénu s barem), 
bar (venkovní i vnitřní), 2 venkovní 
bazény, lehátka a slunečníky u bazénu 
zdarma, vnitřní bazén, jacuzzi, sauna, 
fitness, tenisový kurt, multifunkční hři-

ště, stolní tenis, animační programy, 
konferenční místnost. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: studia: kuchyňský kout, 
rádio, minilednička, telefon, klimatiza-
ce, trezor (za poplatek), varná konvi-
ce, toaster, kávovar, SAT/TV, koupelna/
WC, balkon/terasa. apartmány: 2lůž-
ková ložnice, klimatizace, minilednič-
ka, telefon, rádio, trezor (za poplatek), 
obývací část s kuchyňským koutem, 
koupelna/WC, SAT/TV, varná konvice, 
toaster, kávovar, balkón/terasa. Supe-
rior studia a apartmány mají navíc 
fén, žehličku a žehlicí prkno, mikrovln-
nou troubu, slunečník a lehátka. 

Služby za poplatek: lehátka a slu-
nečníky na pláži. 

Pro děti: dětský bazén, hřiště, dětský 
klub. 

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa ve výši 3 EUR/pokoj/noc splatná 
na místě v hotelové recepci.  

www.firo.cz/KHD283

Hotel leží přímo u písečné pláže a v dosahu nákupních a zábavních možností.

Možnosti obsazení: studio: XX / XXx / 
XXX; apartmán: XX / XXx / XXX / XXxx / XXXx / XXXX

Hotel Callisto Holiday Village 

novinka v nabídce

novinka v nabídce

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA

1. dítě do 15 let
 od 2 990 Kč

all inclusive 

PRAHA
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JIŽNÍ KYPR / AYIA NAPA

Stravování: polopenze bufetová, all in-
clusive za příplatek 

All inclusive: plná penze formou bufe-
tu vč. nápojů; v místech a časech urče-
ných hotelem: lehké občerstvení, zmr-
zlina pro děti, odpolední káva a sladké 
pečivo, 10.00-24.00 hod. rozlévané 
místní nealkoholické a alkoholické ná-
poje (voda, nealko, džusy, káva, čaj, 
pivo, víno, vybrané druhy tvrdého alko-
holu a koktejly).  

Poloha: přímo u písčité pláže (v moři 
místy oblázky, kameny), cca 400 m od 
hotelu jsou obchůdky, taverny, restau-
race, kavárny, centrum letoviska Ayia 
Napa cca 2 km, zastávka místního auto-
busu cca 500 m - dobré spojení místním 
autobusem do aquaparku nebo dalších 
letovisek, od letiště Larnaca cca 45 km.   

Vybavení: vstupní hala s recepcí,  
5 barů, 4 restaurace, konferenční míst-
nost, minimarket a obchod se suvenýry, 
2 venkovní bazény - slunečníky a lehát-
ka u bazénu (zdarma), plážové osušky, 
tenis, volejbal, posilovna, vnitřní bazén, 

animační programy.   

Internet: WiFi zdarma.

Ubytování: moderně zařízené stan-
dardní pokoje s koupelnou/WC, fé-
nem, klimatizací, SAT/TV, miniledničkou, 
trezorem (za poplatek), WiFi, balkonem/
terasou; prostornější rodinné pokoje: 
s palandou pro děti. Pokoje s výhledem 
na bazén a moře za příplatek.  

Služby za poplatek: půjčovna kol, in-
ternetový koutek popř. vysokorychlost-
ní internet, wellness centrum (masáže, 
jacuzzi, sauna, zkrášlující procedury), 
biliár, videohry, lehátka a slunečníky na 
pláži, vodní sporty na pláži.

Pro děti: dětský bazén, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka (zdarma).

Poznámka: Domácí mazlíčci nejsou 
povoleni. 

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa ve výši 3 EUR/pokoj/noc splatná na 
místě v hotelové recepci. 

www.firo.cz/KAS283

Velmi oblíbený a  vyhledávaný hotel s polohou v  klidném místě u překrásné písčité 
pláže, v dostupnosti centra letoviska Ayia Napa. 

Možnosti obsazení: standardní pokoj: XX / XXx / XXX
rodinný pokoj: XXxx

Hotel Asterias Beach 

JIŽNÍ KYPR / LARNACA

Stravování: polopenze, za příplatek 
plná penze, all inclusive 

Snídaně: bufetové

Obědy: bufetové/servírované za přípla-
tek 

Večeře: bufetové/servírované za přípla-
tek 

All inclusive: snídaně, obědy, večeře ve 
stanovených časech a místech, občers-
tvení 10.30-11.30 a 15.00-17.30 hod., 
vybrané rozlévané nealkoholické a alko-
holické nápoje 10.00-24.00 hod. v ur-
čených barech a restauracích, zmrzlina. 
All inclusive nezahrnuje nápoje v lahvích 
a plechovkách, minibar, stravování à la 
carte, dovozové alkoholické nápoje, džu-
sy z čerstvého ovoce.

Poloha: hotel leží v krásné zahradě 
v klidnější turistické zóně Dekelia patřící 
k Larnace. Od centra Larnaky je hotel 
vzdálen cca 10 km a od mezinárodního 
letiště v Larnace cca 15 km.

Vybavení: v sedmipodlažní zrekonstru-

ované budově je vstupní hala s recep-
cí, bar, 4 restaurace s výbornou místní  
i zahraniční kuchyní, konferenční sál, ob-
chod, velký členitý bazén, bar u bazénu, 
vnitřní bazén, tenisový kurt. Zdarma je 
stolní tenis, posilovna, plážový volejbal, 
lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži. 
V hlavní sezoně hotel organizuje občasné 
večerní animační programy.

Internet: WiFi za poplatek. 

Ubytování: 2lůžkové pokoje s individu-
ální klimatizací mají koupelnu/WC, fén, 
SAT/TV, trezor, varnou konvici, balkon 
nebo terasu. Za poplatek je minibar, 
internetové WiFi přip/ojení. Výhled na 
mořskou stranu je za příplatek. Vyšší typy 
ubytování jsou na vyžádání a za příplatek.

Služby za poplatek: sauna, masáže, 
biliár, osvětlení tenisového kurtu a pro-
nájem tenisových raket, vodní sporty, 
potápění.

Pro děti: dětský bazén, dětské hřiště, 
dětský miniklub, dětské menu, vysoké 
židle, skluzavka.

Povinné příplatky: místní pobytová 
taxa ve výši 4 EUR/pokoj/noc splatná na 
místě v hotelové recepci. 

www.firo.cz/KGD283

Jeden z prvních hotelů v Larnace, přímo u písčité pláže, vhodný pro klienty vyhledá-
vající klidnější dovolenou.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx 

Hotel Golden Bay Beach 

all inclusive 

PRAHA

all inclusive 

1. dítě do 13 let
 od 99 Kč

PRAHA
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 Rezervujte na 210 000 210

� 
Albánie, dlouho zapomenutý a neprávem 
opomíjený kout Evropy, který dnes znovu objevují 
nadšení turisté.

Země, která vás okouzlí krásnými starobylými městy, výbornou kuchyní a sytě 
modrým mořem. Snoubí se zde krása divokých hor, jež protínají hluboká údolí, 
překrásné kaňony, jezera a řeky, spolu s bohatou historií, která se zde připomíná 

takřka na každém kroku – antická města, 
středověké zříceniny, archeologická naleziště 
či byzantské kostelíky. Mohutné horské pásy 
s nedotčenou nádhernou přírodou oddělují tuto zemi 
od chvatu evropské civilizace. Překrásná jezera a laguny 
se vzácnými ptáky či historické antické, starokřesťanské 
a osmanské památky přitahují svou krásou a tajemností. 
Albánie nabízí příjemné klima, krásné pláže a příležitosti k setkání 
s milými, srdečnými a velmi pohostinnými lidmi.      

AlbánieAlbánie
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INFORMACE časový posun: 0 hodin • rozloha: 28 748 km2 • počet obyvatel: 3 511 000
• měna: albánský lek (ALL), 1 ALL =100 qindarka • úřední jazyk: albánština • doba letu: 2 hod.

FIRO NÁZOR bohatá historie • krátký let z Prahy do Tirany • ideální poloha pro podnikání výletů
• pohostinní a milí lidé • výborná kuchyně • nezkaženost masovou turistikou • čisté pláže a moře

ALBÁNIE

Berat

Vlorë

Tiranë

Lezhë

Shkodër

Durrës

Apollonia

Gjirokastër

česky/ 
slovensky 

mluvící 
delegát
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Albánské pobřeží Jader-
ského a  Jónského moře má 
délku cca 450 km, k  turis-
ticky nejvýznamnějším stře-
diskům patří Durrës (Drač). 
Vzdálenost od letiště v Tiraně 
je cca 30 km. Durrës, město za-
ložené v roce 627 př. n. l., je jed-
ním z  nejstarších měst Evropy, 
druhé největší město Albánie 
a  významný námořní přístav. 
V  letech 1914–1920 byl Durrës 
dokonce hlavním městem Albá-
nie. Najdete tu například římský 
am� teátr z přelomu 1. a 2. století 
našeho letopočtu nebo byzantský kostelík s  mozai-
kami. Za návštěvu stojí také archeologické a  etno-
gra� cké muzeum. Svou polohou je město ideál ní 
základnou pro podnikání výletů i  na jiná historicky 
zajímavá místa, jako je Apollonia či Berat. Letovisko je 
však známé zejména pro své krásné písečné pobřeží 
lemující celý záliv Durrësi, pro své zlatavé pláže a vý-
borné podmínky pro koupání.
Od roku 1920 je hlavním městem Albánie Tirana, 
která je zároveň největším městem země. Tirana leží 
ve střední Albánii při řece Ishm asi 25 km od pobře-
ží Jaderského moře v  nadmořské výšce přes 90 m. 

Na   východ  od města se zvedá horský masiv Dajtit 
(1 611 m n. m.), který doporučujeme navštívit v rámci 
jednoho z  našich výletů. Uprostřed města je velké 
Skanderbegovo náměstí s  jeho sochou a  historická 
Ethem Beyova mešita ze 17. století, která slouží věří-
cím, ale až od roku 1990. Nedaleko od ní je hodinová 
věž, budovy ministerstev z  20. let minulého století 
a  konečně asi nejvíce pozoruhodná budova národ-
ního muzea z  dob režimu Envera Hodži. Dále od 
náměstí se na hlavní třídě, mezi novými budovami 
ze skla a  oceli, nachází mauzoleum Envera Hodži. 
 Samozřejmě, dnes již svůj  účel neplní, v  80.  letech 

ale 
bylo postaveno za 
210  milionů USD jako vel-
kolepá budova. V  centru 
se ještě nachází diplo-
matická čtvrť, část 
města, která byla za 
 komunistického reži-
mu pro obyčejné lidi 
uzavřena. 
Lze  říci, že albánská 
historie je v  každé své 

délku cca 450 km, k  turis-
ticky nejvýznamnějším stře-
diskům patří Durrës (Drač). 
Vzdálenost od letiště v Tiraně 
je cca 30 km. Durrës, město za-
ložené v roce 627 př. n. l., je jed-
ním z  nejstarších měst Evropy, 
druhé největší město Albánie 
a  významný námořní přístav. 
V  letech 1914–1920 byl Durrës 
dokonce hlavním městem Albá-
nie. Najdete tu například římský 
am� teátr z přelomu 1. a 2. století 

historie je v  každé své historie je v  každé své historie je v  každé své 

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy do Tirany na 7/14 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Tirana–
Praha  vč. letištních a bezpečnostních poplatků a případného 
palivového příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět  

• příslušný počet nocí ve vybraném hotelu  • stravování 
dle výběru  • služby česky/slovensky hovořícího delegáta  
• zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh  • komplexní pojištění 

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Na   východ  od města se zvedá horský masiv Dajtit ale 

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Děti 
již od 99 Kč

Rožšířenou nabídku hotelů naleznete na www.fi rotour.cz
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Albánie, dlouho zapomenutý a neprávem 
opomíjený kout Evropy, který dnes znovu objevují 
nadšení turisté.

Země, která vás okouzlí krásnými starobylými městy, výbornou kuchyní a sytě 
modrým mořem. Snoubí se zde krása divokých hor, jež protínají hluboká údolí, 
překrásné kaňony, jezera a řeky, spolu s bohatou historií, která se zde připomíná 

takřka na každém kroku – antická města, 
středověké zříceniny, archeologická naleziště 
či byzantské kostelíky. Mohutné horské pásy 
s nedotčenou nádhernou přírodou oddělují tuto zemi 
od chvatu evropské civilizace. Překrásná jezera a laguny 
se vzácnými ptáky či historické antické, starokřesťanské 
a osmanské památky přitahují svou krásou a tajemností. 
Albánie nabízí příjemné klima, krásné pláže a příležitosti k setkání 
s milými, srdečnými a velmi pohostinnými lidmi.      

AlbánieAlbánie
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INFORMACE časový posun: 0 hodin • rozloha: 28 748 km2 • počet obyvatel: 3 511 000
• měna: albánský lek (ALL), 1 ALL =100 qindarka • úřední jazyk: albánština • doba letu: 2 hod.

FIRO NÁZOR bohatá historie • krátký let z Prahy do Tirany • ideální poloha pro podnikání výletů
• pohostinní a milí lidé • výborná kuchyně • nezkaženost masovou turistikou • čisté pláže a moře

ALBÁNIE
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Tiranë
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Albánské pobřeží Jader-
ského a  Jónského moře má 
délku cca 450 km, k  turis-
ticky nejvýznamnějším stře-
diskům patří Durrës (Drač). 
Vzdálenost od letiště v Tiraně 
je cca 30 km. Durrës, město za-
ložené v roce 627 př. n. l., je jed-
ním z  nejstarších měst Evropy, 
druhé největší město Albánie 
a  významný námořní přístav. 
V  letech 1914–1920 byl Durrës 
dokonce hlavním městem Albá-
nie. Najdete tu například římský 
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Ethem Beyova mešita ze 17. století, která slouží věří-
cím, ale až od roku 1990. Nedaleko od ní je hodinová 
věž, budovy ministerstev z  20. let minulého století 
a  konečně asi nejvíce pozoruhodná budova národ-
ního muzea z  dob režimu Envera Hodži. Dále od 
náměstí se na hlavní třídě, mezi novými budovami 
ze skla a  oceli, nachází mauzoleum Envera Hodži. 
 Samozřejmě, dnes již svůj  účel neplní, v  80.  letech 

ale 
bylo postaveno za 
210  milionů USD jako vel-
kolepá budova. V  centru 
se ještě nachází diplo-
matická čtvrť, část 
města, která byla za 
 komunistického reži-
mu pro obyčejné lidi 
uzavřena. 
Lze  říci, že albánská 
historie je v  každé své 

délku cca 450 km, k  turis-
ticky nejvýznamnějším stře-
diskům patří Durrës (Drač). 
Vzdálenost od letiště v Tiraně 
je cca 30 km. Durrës, město za-
ložené v roce 627 př. n. l., je jed-
ním z  nejstarších měst Evropy, 
druhé největší město Albánie 
a  významný námořní přístav. 
V  letech 1914–1920 byl Durrës 
dokonce hlavním městem Albá-
nie. Najdete tu například římský 
am� teátr z přelomu 1. a 2. století 

historie je v  každé své historie je v  každé své historie je v  každé své 
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epoše speci� cká, ovlivněná osmanskou nad-
vládou i  tvrdou diktaturou, jejich národní 
identita i rodinná soudržnost má však základy 
v přetrvávajících kmenových vztazích a rodové 
pospolitosti, která všem érám odolala a naopak 
je posilnila. Albánská tradiční pohostinnost 
pramení z  místní kultury, Albánci nepoznají 
stres a vše řeší s humorem jim vlastním.

Albánská kuchyně
Albánská kuchyně je silně ovlivněna stře-

domořskou kuchyní. Typickou albánskou spe-
cialitou je  ferges (hustá papriková smetanová 
omáčka s  dušenými vnitřnostmi a masem). Skopové 
maso je zde velmi  oblíbené a podává se často v horké 

 kameninové 
nádobě jako conlek (dušené maso 

s  cibulí), rosto me salce kosi (roast beaf s  kysanou 
smetanou) nebo tave kosi (skopové v  jogurtu). 

 Dalšími tradičními jídly jsou 
shishqebab (šťavnaté řezy ze 
skopového, případně hově-
zího nebo vepřového masa 
marinované a  grilované na 
špejlích s plátky cibule), qof-
ta (masové kuličky z  nase-
kaného skopového spojené 
vejcem), vše doprovázeno 
nezbytným salátem z  čer-
stvé zeleniny. Ze slaných 

pokrmů jistě stojí za zmínku byrek, vyrobený z tenké-
ho listového těsta a  plněný sýrem, masem nebo ze-
leninou. Z  klasických sladkých pokrmů zde můžeme 
ochutnat baklavu, tollumbu nebo kadaif.

v přetrvávajících kmenových vztazích a rodové 
pospolitosti, která všem érám odolala a naopak 
je posilnila. Albánská tradiční pohostinnost 
pramení z  místní kultury, Albánci nepoznají 

Albánská kuchyně je silně ovlivněna stře-
domořskou kuchyní. Typickou albánskou spe-
cialitou je  ferges (hustá papriková smetanová 

 kameninové 
nádobě jako conlek (dušené maso 

 Dalšími tradičními jídly jsou 
shishqebab (šťavnaté řezy ze 
skopového, případně hově-

pokrmů jistě stojí za zmínku byrek, vyrobený z tenké-
ho listového těsta a  plněný sýrem, masem nebo ze-

Historické město Kruja a hlavní město 
Tirana – celodenní výlet

Návštěva věhlasného města ve skalách a hradu Kruja. 
Kruja byla ubráněna během všech čtyř obležení os-
manskými Turky, a to až do jejich konečné kapitulace 
krátce po smrti albánského národního hrdi ny Gjergje 
Kastriotiho Skanderbega (1405–1468). Uvnitř hradu 
nalezneme Skanderbegovo muzeum, v pevnosti pak 
opravený dům z období osmanských Turků, jenž slou-
ží jako etnogra� cké muzeum, které si v průběhu naší 
cesty také prohlédneme. V  rámci prohlídky města 
navštívíme také starý obnovený orientální trh, kde 
si můžete zakoupit ručně vyráběné suvenýry. Po tra-
dičním obědě následuje transfer do hlavního města 
Tirany. Tirana je považována za relativně nové město, 
byla založena v 17. století, ovšem vnějškově se začala 
podobat hlavnímu městu země až na konci  dvacátých 

let minulého století. Prohlídka hlav-
ních památek, jako je památník 
národního hrdiny Skanderbega, 
Ethem Beyova mešita, hlavní třída 
s  krásnou italskou architekturou 
20.–30. let minulého století, par-
lament, úřad vlády, známá čtvrť 
tzv. Blloku, vila E. Hodži, univerzi-
ta M. Terezy se stejnojmenným 
náměstím. Mešita Ethem Beye, 
pocházející z 18. století, je jednou 
z mála starobylých budov zacho-
vaných v  Tiraně až do dnešních 
dnů. Minaret mešity byl zničen během bojů za osvo-
bození Tirany, nicméně byl následně opraven a  díky 
statutu kulturní památky se zachoval dodnes. Bývalý 
komunistický Bllok byl v období vlády komunistické-
ho diktátora Envera Hodži vyhrazen pouze pro vládní 
úředníky a  veřejnost nemohla vstoupit. Po Hodžově 
smrti byla tato oblast znovu otevřena a je nyní popu-
lárním cílem turistů. Najdeme zde množství trendy 
barů, kaváren a nočních klubů.

Město Berat a Onufriho muzeum – 
celodenní výlet

Město Berat patří k  nejstarším městům Albánie, 
bylo založeno v  6. století př. n. l. a  jeho staré cent-
rum a hrad jsou od roku 2008 zapsané na seznamu 
kulturního dědictví UNESCO. Berat, tzv. město tisí-
ce a  jednoho okna, je oblíbeným cílem turistů pro 
svoji romantickou polohu na řece Osum mezi ho-
rami i pro řadu historických památek. Dominantou 
Beratu je mohutná pevnost ze 14. století stojící nad 
městem, ve které se nachází staré městečko s  úz-
kými uličkami a  dalšími památkami. Z  pevnosti je 
krásný pohled na město, řeku s kamenným mostem 
i  na nedaleké hory. V  místním ortodoxním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie je možné vidět krásné iko-
ny malíře Onufriho a jeho známou červenou barvu. 
Po obědě se přesuneme do staré muslimské části 
Mangalem. Starý most Gorica, který nás zavede do 
stejnojmenné křesťanské čtvrti, byl nedávno opra-
ven a  je  pěkným   zakončením naší návštěvy tohoto 
starobylého města.

Výrobna brandy 
Skanderbeg a Durrës – půldenní výlet

V  rámci půldenního výletu ve městě Durrës na-
vštívíme továrnu na výrobu alkoholických nápo-
jů a  historické centrum města. V  místní nálevně 
G.  K.  Skanderbega, založené v  roce 1933 a  dosud 
největší v Albánii, ochutnáme vynikající Skanderbeg 
koňak a  vyslechneme krátkou prezentaci o  historii 
a  technologii místní výroby. Následuje prohlídka 
centra města Durrës. Seznámení s dějinami města, 
prohlídka benátské věže z  15. st., která byla součás-
tí obrovského opevnění města, starého am� teátru, 
který byl nalezen v 60. letech minulého století, kde 
se konaly gladiátorské zápasy a  je největším na 
Balkáně, malebných uliček s  typickou atmosférou 
města, muslimské mešity, hlavního náměstí a staré 
řecké agory.

VÝLETY
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CENY VÝLETŮ dospělý

Historické město Kruja a hlavní město Tirana – 
celodenní výlet cca 39 EUR
Město Berat a Onufriho museum – 
celodenní výlet cca 39 EUR
Výrobna brandy Skanderbeg a Durres – 
půldenní výlet cca 28 EUR

Pozn.: Uvedené ceny a nabídka výletů je pouze orientační, 
komplexní nabídku obdržíte na místě od delegáta CK 
FIRO-tour.

let minulého století. Prohlídka hlav-
ních památek, jako je památník 
národního hrdiny Skanderbega, 
Ethem Beyova mešita, hlavní třída 
s  krásnou italskou architekturou 

dnů. Minaret mešity byl zničen během bojů za osvo-
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epoše speci� cká, ovlivněná osmanskou nad-
vládou i  tvrdou diktaturou, jejich národní 
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v přetrvávajících kmenových vztazích a rodové 
pospolitosti, která všem érám odolala a naopak 
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omáčka s  dušenými vnitřnostmi a masem). Skopové 
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nezbytným salátem z  čer-
stvé zeleniny. Ze slaných 

pokrmů jistě stojí za zmínku byrek, vyrobený z tenké-
ho listového těsta a  plněný sýrem, masem nebo ze-
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ho listového těsta a  plněný sýrem, masem nebo ze-

Historické město Kruja a hlavní město 
Tirana – celodenní výlet

Návštěva věhlasného města ve skalách a hradu Kruja. 
Kruja byla ubráněna během všech čtyř obležení os-
manskými Turky, a to až do jejich konečné kapitulace 
krátce po smrti albánského národního hrdi ny Gjergje 
Kastriotiho Skanderbega (1405–1468). Uvnitř hradu 
nalezneme Skanderbegovo muzeum, v pevnosti pak 
opravený dům z období osmanských Turků, jenž slou-
ží jako etnogra� cké muzeum, které si v průběhu naší 
cesty také prohlédneme. V  rámci prohlídky města 
navštívíme také starý obnovený orientální trh, kde 
si můžete zakoupit ručně vyráběné suvenýry. Po tra-
dičním obědě následuje transfer do hlavního města 
Tirany. Tirana je považována za relativně nové město, 
byla založena v 17. století, ovšem vnějškově se začala 
podobat hlavnímu městu země až na konci  dvacátých 

let minulého století. Prohlídka hlav-
ních památek, jako je památník 
národního hrdiny Skanderbega, 
Ethem Beyova mešita, hlavní třída 
s  krásnou italskou architekturou 
20.–30. let minulého století, par-
lament, úřad vlády, známá čtvrť 
tzv. Blloku, vila E. Hodži, univerzi-
ta M. Terezy se stejnojmenným 
náměstím. Mešita Ethem Beye, 
pocházející z 18. století, je jednou 
z mála starobylých budov zacho-
vaných v  Tiraně až do dnešních 
dnů. Minaret mešity byl zničen během bojů za osvo-
bození Tirany, nicméně byl následně opraven a  díky 
statutu kulturní památky se zachoval dodnes. Bývalý 
komunistický Bllok byl v období vlády komunistické-
ho diktátora Envera Hodži vyhrazen pouze pro vládní 
úředníky a  veřejnost nemohla vstoupit. Po Hodžově 
smrti byla tato oblast znovu otevřena a je nyní popu-
lárním cílem turistů. Najdeme zde množství trendy 
barů, kaváren a nočních klubů.

Město Berat a Onufriho muzeum – 
celodenní výlet

Město Berat patří k  nejstarším městům Albánie, 
bylo založeno v  6. století př. n. l. a  jeho staré cent-
rum a hrad jsou od roku 2008 zapsané na seznamu 
kulturního dědictví UNESCO. Berat, tzv. město tisí-
ce a  jednoho okna, je oblíbeným cílem turistů pro 
svoji romantickou polohu na řece Osum mezi ho-
rami i pro řadu historických památek. Dominantou 
Beratu je mohutná pevnost ze 14. století stojící nad 
městem, ve které se nachází staré městečko s  úz-
kými uličkami a  dalšími památkami. Z  pevnosti je 
krásný pohled na město, řeku s kamenným mostem 
i  na nedaleké hory. V  místním ortodoxním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie je možné vidět krásné iko-
ny malíře Onufriho a jeho známou červenou barvu. 
Po obědě se přesuneme do staré muslimské části 
Mangalem. Starý most Gorica, který nás zavede do 
stejnojmenné křesťanské čtvrti, byl nedávno opra-
ven a  je  pěkným   zakončením naší návštěvy tohoto 
starobylého města.

Výrobna brandy 
Skanderbeg a Durrës – půldenní výlet

V  rámci půldenního výletu ve městě Durrës na-
vštívíme továrnu na výrobu alkoholických nápo-
jů a  historické centrum města. V  místní nálevně 
G.  K.  Skanderbega, založené v  roce 1933 a  dosud 
největší v Albánii, ochutnáme vynikající Skanderbeg 
koňak a  vyslechneme krátkou prezentaci o  historii 
a  technologii místní výroby. Následuje prohlídka 
centra města Durrës. Seznámení s dějinami města, 
prohlídka benátské věže z  15. st., která byla součás-
tí obrovského opevnění města, starého am� teátru, 
který byl nalezen v 60. letech minulého století, kde 
se konaly gladiátorské zápasy a  je největším na 
Balkáně, malebných uliček s  typickou atmosférou 
města, muslimské mešity, hlavního náměstí a staré 
řecké agory.

VÝLETY
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CENY VÝLETŮ dospělý

Historické město Kruja a hlavní město Tirana – 
celodenní výlet cca 39 EUR
Město Berat a Onufriho museum – 
celodenní výlet cca 39 EUR
Výrobna brandy Skanderbeg a Durres – 
půldenní výlet cca 28 EUR

Pozn.: Uvedené ceny a nabídka výletů je pouze orientační, 
komplexní nabídku obdržíte na místě od delegáta CK 
FIRO-tour.
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s  krásnou italskou architekturou 
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 DRAČSKÁ RIVIÉRA / DURRËS

Stravování: all inclusive

All inclusive: snídaně, oběd a večeře 
formou bufetu, neomezená konzumace 
vybraných alkoholických a nealkoholic-
kých nápojů místní produkce, víno, pivo, 
rakije, vodka, koňak, kola, fanta, voda. 

Bar 10.30-22.00 hod. Svačina 16.00-
17.00 hod. - pizza, sušenky, káva, čaj, 
ovoce aj.

Poloha: hotel přímo u moře s vlast-
ní hotelovou písčitou pláží a pozvol-
ným vstupem do moře. Vzdálenost 
od mezinárodního letiště Matky Te-
rezy v hlavním městě Tirana je pouze  
30 km. Do centra Durrësu se dostanete 
za pár minut autobusem nebo taxi (cca 
10 km). 

Vybavení: recepce, restaurace s terasou, 
bazén, lehátka a slunečníky na pláži zdar-
ma, bar u bazénu, 2 výtahy.  

Moderní a příjemný hotel vyznačující se výborným poměrem kvality a ceny za služby 
all inclusive. Rodinná atmosféra hotelu a velmi příjemný personál.

Hotel Rinia 

jen s FIRO-tour

all inclusive 

1. dítě do 6 let
od 2 990 Kč

PRAHA
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lehátka na 
pláži 

bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma



Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX

Internet: bezdrátové připojení WiFi 
zdarma.

Ubytování: prostory hotelu jsou na-
vrženy moderním způsobem, který 
kombinuje eleganci a jednoduchost pro 
vytvoření příjemné a relaxační atmosfé-
ry. Hotel nabízí sedm podlaží s celkem  
32 pokoji. Všechny pokoje jsou vybavené 
nezbytnými prvky jako koupelna/WC, TV, 
klimatizace, telefon, minilednička.

www.firo.cz/ARN2B8
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 DRAČSKÁ RIVIÉRA / DURRËS

Stravování: all inclusive

All inclusive: snídaně, oběd a večeře 
formou bufetu, snack, neomezená 
konzumace vybraných místních alko-
holických a nealkoholických nápojů 
10.00 - 22.00 hod. v baru u bazénu. 

Poloha: přímo u široké písčité pláže 
s pozvolným vstupem do moře (přes 
promenádu), v letovisku Durrës - Go-
lem, cca 15 km od centra Durrësu, cca 
45 km od letiště v Tiraně.

Vybavení: recepce, lobby, restaurace, 
à la carte restaurace, bar u bazénu, 
plážový bar, bazén, dětský bazén, le-
hátka a slunečníky na pláži i u bazénu 
zdarma, dětské hřiště, konferenční 
místnost, výtah, parkoviště.

Internet: WiFi zdarma

Ubytování: moderní 2lůžkové poko-
je s možností přistýlky, koupelna/WC, 
SAT/TV, trezor (za poplatek), vysoušeč 
vlasů, klimatizace, lednička/minibar, 
některé pokoje s balkonem/terasou.

Služby za poplatek: trezor, vodní 
sporty na pláži, plážový bar. 

Pro děti: dětský bazén, dětské hřiště.

www.firo.cz/AFG2B8

Nově vybudovaný moderní 5* hotel řetězce FaFa, přímo u písčité pláže.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX / XXxx

Hotel FaFa Grand Blue Resort 

přímo u písčité pláže

all inclusive 

1. dítě do 12 let
od 99 Kč

PRAHA
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bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma

lehátka na 
pláži 



 DRAČSKÁ RIVIÉRA / GOLEM

Stravování: all inclusive 

All inclusive: snídaně, oběd a večeře 
formou bufetu, neomezená konzumace 
vybraných alkoholických a nealkoho-
lických nápojů místní produkce v baru 
u bazénu. Snack 16.00-17.00 hod. - pi-
zza, sušenky, káva, čaj, ovoce aj. 

Poloha: nově zrekonstruovaný hotel se 
nachází ve středisku Golem, u veřejné 
písečné pláže s pozvolným vstupem do 
moře, cca 8 km od Durrësu a cca 40 km 
od letiště v Tiraně. V okolí hotelu nalez-
nete restaurace a obchůdky, cca 100 m 
od hotelu je autobusová zastávka. 

Vybavení: recepce, restaurace, bar, ba-

zén s částí pro děti, lehátka a slunečníky 
u bazénu i na pláži zdarma, dětský kou-
tek, konferenční místnost, zahrada, à la 
carte restaurace za poplatek, možnost 
parkování za poplatek. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: standardní 2lůžkové po-
koje s možností až 2 přistýlek pro děti 
cca 22 m2, sprcha/WC, fén, individuální 
klimatizace, TV, minibar (za poplatek), 
některé pokoje mají balkon nebo terasu 
s posezením, rodinné pokoje cca 35 m2 
na vyžádání (vybaveny stejně jako poko-
je standard). 

Pro děti: dětská část bazénu, dětský 
koutek, dětská postýlka (zdarma, na 
vyžádání). 

www.firo.cz/ADI2B8

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXxx / XXX

Příjemné nově zrekonstruované hotelové vilky rozeseté v krásné zahradě, přímo u pís-
čité pláže.

Hotel Diamma Resort 

all inclusive 

1. dítě do 12 let
od 99 Kč

PRAHA

lehátka na 
pláži 

klimatizace 
zdarma

bezplatně 
WiFi
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TUNISKO › TUNISKO

Albánie - země orlů
Tiranë • Vlorë • Gjirokastër 

• NP Llogara • Durrës • Tirana 
• NP Theth • Pogradec • Lin • Tiranë

Kouzlo Albánského severu 
s pobytem u moře

Tiranë • Krujë • Lezhë • Shkodër 
• Tamarë • Lëpushë • NP Theth 

• Koman • Valbonë • Durrës • Tiranë

Putování po Albánii 
s návštěvou Makedonie

Tiranë • Berat • Vlorë • Sazan • Karaburun 
• NP Llogara • Porto Palermo • Borsh 

• Saranda • Gjirokastër • Borove • Korcë 
• Drillon • Shen Naun • Struga • Tiranë

Poznejte s námi Albánii� 

Další informace k poznávacím zájezdům do Albánie v katalogu 
Poznávací zájezdy 2020 a na www.fi rotour.cz

Cena již od 26 990 Kč

www.fi ro.cz/ AZO1B8 www.fi ro.cz/AKS1B8 www.fi ro.cz/ANM1B8

Poznejte s námi Albánii
Kompletní nabídka poznávacích zájezdů 
v katalogu POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2020 
a na www.fi rotour.cz

POZNÁVACÍ 
ZÁJEZDY

♥ KOMBINACE POZNÁVÁNÍ S POBYTEM U MOŘE♥ OKRUHY VÍCE ZEMĚMI ♥ HVĚZDICOVÉ PROGRAMY♥ LETECKÉ VÍKENDY S PRŮVODCEM ♥ ZÁBAVNÍ PARKY♥ PLAVBY S ALL INCLUSIVE A DELEGÁTEM

FIRO-tourzájezdy do celého světajiž 30 let
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TUNISKO › TUNISKO

Kouzelná orientální země afrického kontinentu 
lákající tisíce cestovatelů k objevování svých krás. 

Nekonečné písčité pláže jsou ideální k prázdninovému lenošení, vodním radovánkám v příjemně 
teplých vodách Středozemního moře či k nejrůznějším druhům sportů. Kulturní tradice, zvyky 

a náboženství, tolik odlišné od evropských standardů, překvapí a zaujmou každého 
návštěvníka. Nejen milovníkům historie má tato země co nabídnout – historické 
památky a především vlivy slavné minulosti éry berberské, fénické, římské, byzantské, 
arabské, turecké či španělské, které daly základ dnešní podobě země.

Tunisko

484

Hammamet
Díky svým znamenitým plážím a  pestrobarevným 

zahradám posazeným mezi dvěma mírnými zálivy 
soupeří toto rybářské městečko se Sousse o  prven ství 
v  oblíbenosti mezi tuniskými přímořskými středisky. 
Z  bouřlivých období minulosti si Hammamet uchoval 
historické centrum se španělským hradem a  staro-
bylou medínu. Od 60. let nastoupil na cestu rozkvětu 

 turistického  ruchu, o  čemž svědčí desítky hotelů, které 
jsou dokonale sladěny s okolním prostředím a nevytvá-
řejí dojem megalomanských staveb. Doba transferu z le-
tiště v Monastiru: cca 1 hod. až 1 hod. 50 min.

Hammamet Yasmine
Od centra Hammametu cca 10 km jižně rozkvet-

lo moderní, luxusní turistické centrum Hammamet 

� 

INFORMACE rozloha: 165 610 km2 • počet obyvatel: cca 10,5 milionu • časový posun: – 1 hod. 
(v době letního SEČ) • měna: tuniský dinár (TND) – cca 8 Kč • úřední jazyk: arabština

• doba letu: cca 2 hod. 20 min. (bez doby mezipřistání v Brně a Ostravě)

AKTIVNÍ DOVOLENÁ bohaté sportovní vyžití na plážích a v hotelech pod vedením 
profesionálních animačních týmů • zábavní parky a vodní parky • golfová hřiště mezinárodní 
úrovně, hotelová golfová hřiště a kluby

FIRO NÁZOR dlouhé písčité pláže, svěží exotická vegetace a průzračné moře • osvědčené a kvalitní 
hotely s polohou většinou přímo u pláže • ideální destinace pro rodinnou a aktivní dovolenou i pro 
pouhou relaxaci • skvělá volba pro milovníky historie • doporučujeme navštívit nejvyhledávanější 

památky v rámci našich výletů pod vedením zkušených delegátů s českým výkladem

TUNIS
Nabuel

Monastir

Zarzis

Mahdia

Hammamet

Sousse

TUNISKO

Chot 
el-Fedjadj

Chot 
el-Djerid

OSTROV DJERBA

OSTROVY KERKENNA

a náboženství, tolik odlišné od evropských standardů, překvapí a zaujmou každého 
návštěvníka. Nejen milovníkům historie má tato země co nabídnout – historické 
památky a především vlivy slavné minulosti éry berberské, fénické, římské, byzantské, 
arabské, turecké či španělské, které daly základ dnešní podobě země.
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delegát 
FIRO-tour

 Yasmine s  velkým zábavním parkem Car thage Land, 
mnoha restauracemi a obchody, bary a zábavními parky. 
Jsou zde vysoce komfortní hotely s palmovou promená-
dou, jachetním přístavem a medínou s velkými nákup-
ními možnostmi. V blízkosti tohoto centra se nacházejí 
dvě golfová hřiště. 
Doba transferu z letiště v Monastiru: cca 1 hod.

Port El Kantaoui neboli Sousse Sever
Přístav El Kantaoui dodal turistickému ruchu Tuniska 

zcela novou dimenzi. Samostatný prázdninový komplex 
s  přístavem, golfovým hřištěm mezinárodní úrovně 
a spoustou obchůdků, kaváren, restaurací a barů. 
Doba transferu z letiště v Monastiru: cca 45 min.

Sousse
Najdete zde četné historické 

památky, zanechané dobyvateli 
a statečnými obránci. Mezi nejzná-
mější patří medína, pevnost Ribat, 
katakomby a  muzeum s  punský-
mi a  raně křesťanskými exponáty. 
Neopakovatelnou atmosféru má 
zdejší turistická třída lemovaná ka-
fetériemi.
Doba transferu z letiště v Monasti-
ru: cca 40 min. 

Monastir
Jako rodiště bývalého prezi-

denta Bourguiby bylo město po 30 
let uctíváno a velkolepě restaurová-
no do dnešní podoby. Široké bulváry 
s palmovým stromořadím, kruhová 
náměstí a  hlavně vznosná stavba 
mauzolea Bourgui bovy rodiny se 
dvěma minarety a čtyřmi kopulemi. 
Mezi Sousse a Monastirem najdete 
hotelovou zónu Monastir Skanes se 
širokými plážemi a jemným pískem. 
Dobře funguje autobusová i  vla-
ková doprava mezi oběma městy. 
Doba transferu z letiště v Monasti-
ru: cca 10 min.

Nabeul
Hlavní město guvernorátu Cap 

Bon. Hlavní třída a přilehlé postran-
ní uličky jsou lemovány kavárnič-
kami a  restauracemi různých ce-
nových kategorií. Pastvou pro oči je 

pořádaný tzv.  velbloudí trh. Ve spleti uliček tam můžete 
obdivovat různé zboží nabízené s výřečností tak typickou 
pro místní obchodníky. Mezi Nabeulem a  Hammame-
tem (cca 15 km) fungují vlakové či auto busové spoje. 
Doba transferu z letiště v Monastiru: cca 2 hod. 20 min.

Mahdia
Hezký přístav, skromně ukrývající svou prestižní 

a  dobrodružnou minulost, leží jako vzácný klenot ne-
patrně stranou mezi Sousse a Sfax. Návštěvníci mohou 
obdivovat pozůstatky starověkého opevnění a pevností, 
navštívit maják Cape Africa a námořnický hřbitov. Mimo 
malebného městečka, které láká k procházkám, turisty 

zajisté zaujme i  jedna z  nejkrásnějších pláží Tuniska. 
Mahdia je určena především těm, kdo chtějí strávit klid-
nější dovolenou.
Doba transferu z letiště v Monastiru: cca 1 hod.

DŮLEŽITÁ  UPOZORNĚNÍ:
Hotely v Tunisku a na Djerbě spouštějí klimatizaci zpra-
vidla v období 15.06.–15.09. (V některých případech může 
být spuštěna dříve a vypnuta později, CK FIRO-tour však 
toto nemůže ovlivnit.)
U  hotelů se rozlišují různé typy výhledů z  pokojů na 
moře (přímý, postranní nebo boční). Příplatkem za vý-
hled na moře vám můžeme garantovat přinejmenším 
částečný či postranní výhled (za pokoj s  výhledem na 
moře se považuje i pokoj v přízemí). V žádném případě 
příplatek nezaručuje přímý výhled na moře (pokud toto 
není vysloveně uvedeno).
Kryté bazény v hotelech bývají v provozu zpravidla s vý-
jimkou měsíců červenec a srpen.
 Případný výskyt mořských řas v moři a na plážích je pří-
rodní jev, neovlivnitelný cestovní kanceláří nebo  hotely. 
Pohybu řas je nechán volný průběh, mohou se pouze 
shrnout na stranu pláže či se rekreantům vytvoří vstup 
do moře. Řasy se nesmí likvidovat, přirozeným způso-
bem se opět vrací do moře.

V  popisech služeb all inclusive jednotlivých hotelů 
uvádíme přesný rozsah programu platného v  době 
uzavření smlouvy s  hotelem. Drobné změny služeb 
all  inclusive a  otevření barů/restaurací jsou plně 
v kompetenci hotelu.
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ODLETY
– z Prahy do Monastiru na 7 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Monastir–
Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 
a palivového příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět 
• příslušný počet nocí ve vybraném ubytování • stravování dle 
výběru • služby delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle 
zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (povinný příplatek v cizí měně, platba na recepci 
v hotelu v den příjezdu, taxa se hradí max. za 7 nocí, pobytovou 
taxu hradí osoby starší 12 let včetně):
cca 1 TND za osobu/noc – 2hvězdičkové hotely

cca 2 TND za osobu/noc – 3hvězdičkové hotely
cca 3 TND za osobu/noc – 4 a 5hvězdičkové hotely

Důležitá upozornění: Hotely v Tunisku a na Djerbě spouštějí 
klimatizaci zpravidla v období 15. 06.–15. 09. (V některých 
případech může být spuštěna dříve a vypnuta později, 
CK FIRO-tour však toto nemůže ovlivnit.)
U hotelů se rozlišují různé typy výhledů z pokojů na moře (přímý, 
postranní nebo boční). Příplatkem za výhled na moře vám 
můžeme garantovat přinejmenším částečný či postranní výhled 
(za pokoj s výhledem na moře se považuje i pokoj v přízemí). 
V žádném případě příplatek nezaručuje přímý výhled na moře 
(pokud toto není vysloveně uvedeno).
Kryté bazény v hotelech bývají v provozu zpravidla s výjimkou 
měsíců červenec a srpen.

Případný výskyt mořských řas v moři a na plážích je přírodní 
jev, neovlivnitelný cestovní kanceláří nebo hotely. Pohybu řas je 
nechán volný průběh, mohou se pouze shrnout stranou pláže či 
se rekreantům vytvoří vstup do moře. Řasy se nesmí likvidovat, 
přirozeným způsobem se opět vrací do moře.
V popisech služeb all inclusive jednotlivých hotelů uvádíme 
přesný rozsah programu platného v době uzavření smlouvy 
s hotelem. Drobné změny služeb all inclusive a otevření barů/
restaurací jsou plně v kompetenci hotelu. Hotely si vyhrazují 
právo na provedení případných úprav.
Upozorňujeme, že v roce 2020 se očekává postní měsíc 
Ramadán od přibližně 24. dubna do 23. května. Hotely budou 
pravděpodobně mírně upravovat (posunovat) časy podávání 
večeře a otevírací doby některých barů.

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

letiště–hotely Monastir / Sousse / Mahdia / Hammamet–letiště (ceny na vyžádání)

CENY VÝLETŮ dospělý

Metropole Tunis v několika proměnách cca 175 TND z Hammametu / cca 175 TND ze Sousse / cca 183 TND z Mahdie
Dobrodružství na jihu Tuniska a v poušti cca 348 TND z Hammametu / cca 348 TND ze Sousse / cca 348 TND z Mahdie
Zelený poloostrov Cap Bon v džípu cca 180 TND z Hammametu
Zoologický park Friguia cca 125 TND z Hammametu / cca 102 TND z Sousse / cca 102 TND z Mahdie (s velbloudy)
Plavba pirátskou lodí cca 81 TND z Sousse / cca 81 TND z Mahdie
Berberské dopoledne v terénním džípu cca 160 TND z Hammametu / cca 160 TND ze Sousse / cca 183 TND z Mahdie

Pozn.: Nabídka výletů a jejich ceny jsou orientační.
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TUNISKO › TUNISKO

Kouzelná orientální země afrického kontinentu 
lákající tisíce cestovatelů k objevování svých krás. 

Nekonečné písčité pláže jsou ideální k prázdninovému lenošení, vodním radovánkám v příjemně 
teplých vodách Středozemního moře či k nejrůznějším druhům sportů. Kulturní tradice, zvyky 

a náboženství, tolik odlišné od evropských standardů, překvapí a zaujmou každého 
návštěvníka. Nejen milovníkům historie má tato země co nabídnout – historické 
památky a především vlivy slavné minulosti éry berberské, fénické, římské, byzantské, 
arabské, turecké či španělské, které daly základ dnešní podobě země.

Tunisko
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Hammamet
Díky svým znamenitým plážím a  pestrobarevným 

zahradám posazeným mezi dvěma mírnými zálivy 
soupeří toto rybářské městečko se Sousse o  prven ství 
v  oblíbenosti mezi tuniskými přímořskými středisky. 
Z  bouřlivých období minulosti si Hammamet uchoval 
historické centrum se španělským hradem a  staro-
bylou medínu. Od 60. let nastoupil na cestu rozkvětu 

 turistického  ruchu, o  čemž svědčí desítky hotelů, které 
jsou dokonale sladěny s okolním prostředím a nevytvá-
řejí dojem megalomanských staveb. Doba transferu z le-
tiště v Monastiru: cca 1 hod. až 1 hod. 50 min.

Hammamet Yasmine
Od centra Hammametu cca 10 km jižně rozkvet-

lo moderní, luxusní turistické centrum Hammamet 

� 

INFORMACE rozloha: 165 610 km2 • počet obyvatel: cca 10,5 milionu • časový posun: – 1 hod. 
(v době letního SEČ) • měna: tuniský dinár (TND) – cca 8 Kč • úřední jazyk: arabština

• doba letu: cca 2 hod. 20 min. (bez doby mezipřistání v Brně a Ostravě)

AKTIVNÍ DOVOLENÁ bohaté sportovní vyžití na plážích a v hotelech pod vedením 
profesionálních animačních týmů • zábavní parky a vodní parky • golfová hřiště mezinárodní 
úrovně, hotelová golfová hřiště a kluby

FIRO NÁZOR dlouhé písčité pláže, svěží exotická vegetace a průzračné moře • osvědčené a kvalitní 
hotely s polohou většinou přímo u pláže • ideální destinace pro rodinnou a aktivní dovolenou i pro 
pouhou relaxaci • skvělá volba pro milovníky historie • doporučujeme navštívit nejvyhledávanější 

památky v rámci našich výletů pod vedením zkušených delegátů s českým výkladem

TUNIS
Nabuel

Monastir

Zarzis

Mahdia

Hammamet

Sousse

TUNISKO

Chot 
el-Fedjadj

Chot 
el-Djerid

OSTROV DJERBA

OSTROVY KERKENNA

a náboženství, tolik odlišné od evropských standardů, překvapí a zaujmou každého 
návštěvníka. Nejen milovníkům historie má tato země co nabídnout – historické 
památky a především vlivy slavné minulosti éry berberské, fénické, římské, byzantské, 
arabské, turecké či španělské, které daly základ dnešní podobě země.
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delegát 
FIRO-tour

 Yasmine s  velkým zábavním parkem Car thage Land, 
mnoha restauracemi a obchody, bary a zábavními parky. 
Jsou zde vysoce komfortní hotely s palmovou promená-
dou, jachetním přístavem a medínou s velkými nákup-
ními možnostmi. V blízkosti tohoto centra se nacházejí 
dvě golfová hřiště. 
Doba transferu z letiště v Monastiru: cca 1 hod.

Port El Kantaoui neboli Sousse Sever
Přístav El Kantaoui dodal turistickému ruchu Tuniska 

zcela novou dimenzi. Samostatný prázdninový komplex 
s  přístavem, golfovým hřištěm mezinárodní úrovně 
a spoustou obchůdků, kaváren, restaurací a barů. 
Doba transferu z letiště v Monastiru: cca 45 min.

Sousse
Najdete zde četné historické 

památky, zanechané dobyvateli 
a statečnými obránci. Mezi nejzná-
mější patří medína, pevnost Ribat, 
katakomby a  muzeum s  punský-
mi a  raně křesťanskými exponáty. 
Neopakovatelnou atmosféru má 
zdejší turistická třída lemovaná ka-
fetériemi.
Doba transferu z letiště v Monasti-
ru: cca 40 min. 

Monastir
Jako rodiště bývalého prezi-

denta Bourguiby bylo město po 30 
let uctíváno a velkolepě restaurová-
no do dnešní podoby. Široké bulváry 
s palmovým stromořadím, kruhová 
náměstí a  hlavně vznosná stavba 
mauzolea Bourgui bovy rodiny se 
dvěma minarety a čtyřmi kopulemi. 
Mezi Sousse a Monastirem najdete 
hotelovou zónu Monastir Skanes se 
širokými plážemi a jemným pískem. 
Dobře funguje autobusová i  vla-
ková doprava mezi oběma městy. 
Doba transferu z letiště v Monasti-
ru: cca 10 min.

Nabeul
Hlavní město guvernorátu Cap 

Bon. Hlavní třída a přilehlé postran-
ní uličky jsou lemovány kavárnič-
kami a  restauracemi různých ce-
nových kategorií. Pastvou pro oči je 

pořádaný tzv.  velbloudí trh. Ve spleti uliček tam můžete 
obdivovat různé zboží nabízené s výřečností tak typickou 
pro místní obchodníky. Mezi Nabeulem a  Hammame-
tem (cca 15 km) fungují vlakové či auto busové spoje. 
Doba transferu z letiště v Monastiru: cca 2 hod. 20 min.

Mahdia
Hezký přístav, skromně ukrývající svou prestižní 

a  dobrodružnou minulost, leží jako vzácný klenot ne-
patrně stranou mezi Sousse a Sfax. Návštěvníci mohou 
obdivovat pozůstatky starověkého opevnění a pevností, 
navštívit maják Cape Africa a námořnický hřbitov. Mimo 
malebného městečka, které láká k procházkám, turisty 

zajisté zaujme i  jedna z  nejkrásnějších pláží Tuniska. 
Mahdia je určena především těm, kdo chtějí strávit klid-
nější dovolenou.
Doba transferu z letiště v Monastiru: cca 1 hod.

DŮLEŽITÁ  UPOZORNĚNÍ:
Hotely v Tunisku a na Djerbě spouštějí klimatizaci zpra-
vidla v období 15.06.–15.09. (V některých případech může 
být spuštěna dříve a vypnuta později, CK FIRO-tour však 
toto nemůže ovlivnit.)
U  hotelů se rozlišují různé typy výhledů z  pokojů na 
moře (přímý, postranní nebo boční). Příplatkem za vý-
hled na moře vám můžeme garantovat přinejmenším 
částečný či postranní výhled (za pokoj s  výhledem na 
moře se považuje i pokoj v přízemí). V žádném případě 
příplatek nezaručuje přímý výhled na moře (pokud toto 
není vysloveně uvedeno).
Kryté bazény v hotelech bývají v provozu zpravidla s vý-
jimkou měsíců červenec a srpen.
 Případný výskyt mořských řas v moři a na plážích je pří-
rodní jev, neovlivnitelný cestovní kanceláří nebo  hotely. 
Pohybu řas je nechán volný průběh, mohou se pouze 
shrnout na stranu pláže či se rekreantům vytvoří vstup 
do moře. Řasy se nesmí likvidovat, přirozeným způso-
bem se opět vrací do moře.

V  popisech služeb all inclusive jednotlivých hotelů 
uvádíme přesný rozsah programu platného v  době 
uzavření smlouvy s  hotelem. Drobné změny služeb 
all  inclusive a  otevření barů/restaurací jsou plně 
v kompetenci hotelu.
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ODLETY
– z Prahy do Monastiru na 7 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Monastir–
Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 
a palivového příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět 
• příslušný počet nocí ve vybraném ubytování • stravování dle 
výběru • služby delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle 
zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (povinný příplatek v cizí měně, platba na recepci 
v hotelu v den příjezdu, taxa se hradí max. za 7 nocí, pobytovou 
taxu hradí osoby starší 12 let včetně):
cca 1 TND za osobu/noc – 2hvězdičkové hotely

cca 2 TND za osobu/noc – 3hvězdičkové hotely
cca 3 TND za osobu/noc – 4 a 5hvězdičkové hotely

Důležitá upozornění: Hotely v Tunisku a na Djerbě spouštějí 
klimatizaci zpravidla v období 15. 06.–15. 09. (V některých 
případech může být spuštěna dříve a vypnuta později, 
CK FIRO-tour však toto nemůže ovlivnit.)
U hotelů se rozlišují různé typy výhledů z pokojů na moře (přímý, 
postranní nebo boční). Příplatkem za výhled na moře vám 
můžeme garantovat přinejmenším částečný či postranní výhled 
(za pokoj s výhledem na moře se považuje i pokoj v přízemí). 
V žádném případě příplatek nezaručuje přímý výhled na moře 
(pokud toto není vysloveně uvedeno).
Kryté bazény v hotelech bývají v provozu zpravidla s výjimkou 
měsíců červenec a srpen.

Případný výskyt mořských řas v moři a na plážích je přírodní 
jev, neovlivnitelný cestovní kanceláří nebo hotely. Pohybu řas je 
nechán volný průběh, mohou se pouze shrnout stranou pláže či 
se rekreantům vytvoří vstup do moře. Řasy se nesmí likvidovat, 
přirozeným způsobem se opět vrací do moře.
V popisech služeb all inclusive jednotlivých hotelů uvádíme 
přesný rozsah programu platného v době uzavření smlouvy 
s hotelem. Drobné změny služeb all inclusive a otevření barů/
restaurací jsou plně v kompetenci hotelu. Hotely si vyhrazují 
právo na provedení případných úprav.
Upozorňujeme, že v roce 2020 se očekává postní měsíc 
Ramadán od přibližně 24. dubna do 23. května. Hotely budou 
pravděpodobně mírně upravovat (posunovat) časy podávání 
večeře a otevírací doby některých barů.

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

letiště–hotely Monastir / Sousse / Mahdia / Hammamet–letiště (ceny na vyžádání)

CENY VÝLETŮ dospělý

Metropole Tunis v několika proměnách cca 175 TND z Hammametu / cca 175 TND ze Sousse / cca 183 TND z Mahdie
Dobrodružství na jihu Tuniska a v poušti cca 348 TND z Hammametu / cca 348 TND ze Sousse / cca 348 TND z Mahdie
Zelený poloostrov Cap Bon v džípu cca 180 TND z Hammametu
Zoologický park Friguia cca 125 TND z Hammametu / cca 102 TND z Sousse / cca 102 TND z Mahdie (s velbloudy)
Plavba pirátskou lodí cca 81 TND z Sousse / cca 81 TND z Mahdie
Berberské dopoledne v terénním džípu cca 160 TND z Hammametu / cca 160 TND ze Sousse / cca 183 TND z Mahdie

Pozn.: Nabídka výletů a jejich ceny jsou orientační.



TUNISKO / SOUSSE

Stravování: all inclusive

All inclusive: snídaně, obědy a večeře 
formou bufetu (snídaně 07.30- 10.00 
hod., obědy 13.00- 14.00 hod., večeře 
18.00-19.30/ 20.00-21.30 hod.), pozd-
ní kontinentální snídaně ve snack baru 
(10.00–11.30 hod.), odpolední občers-
tvení (15.00-17.00), tuniská večeře à la 
carte 1x týdně (rezervace předem nut-
ná). Bohatý výběr místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů. Denní a večer-
ní animační programy a velké množství 
sportovních aktivit. Lehátka a slunečníky 
na pláži i u bazénu, plážové osušky (za 
depozit). * uvedené časy jsou orientační

Poloha: přímo u písčité pláže, město 
Sousse: 2,5 km. V okolí hotelu najdete 
obchody a nákupní centra. Nedaleko 
hotelu se nachází golfový resort (Port el 
Kantaoui, 27 jamek).

Vybavení: vstupní hala s recepcí, výtah, 
směnárna, hlavní bar, hlavní restaurace, 
bar u bazénu, plážová restaurace/bar, 
restaurace à la carte/ snack bar, maur-
ská kavárna, diskotéka, soukromá pláž 

s centrem vodních sportů, venkovní ba-
zény, z nichž jeden je s mořskou vodou 
a tobogány, krytý bazén, dětský bazén, 
relaxační centrum, fitness (v areá lu Royal 
Salem), obchod se suvenýry, terasa a pó-
dium k pořádání animačních večerních 
programů, velká konferenční místnost. 

Internet: WiFi připojení v lobby zdarma. 

Ubytování: všechny pokoje jsou vybave-
ny koupelnou/WC, klimatizací s individu-
ální regulací, telefonem, SAT/TV, vysouše-
čem vlasů, lednicí, balkonem či terasou. 
Dětská postýlka je na vyžádání zdarma. 

Služby za poplatek: trezor v recepci, 
hrací automaty, biliár, služby v relaxačním 
centru, kadeřnictví, maurská kavárna 
(nápoje a vodní dýmka), vodní sporty 
na pláži, importované alkoholické nápo-
je, džus z čerstvého ovoce, konzumace 
v disco baru, zapůjčení sportovního ná-
činí – rakety, hole, míčky.

Pro děti: dětský bazén, tobogány, dětský 
klub (pro děti 4–12 let) a dětské hřiště.

Povinné příplatky: pobytová taxa  
3 TND za osobu/noc splatná v den pří-
jezdu na recepci hotelu. Pobytovou taxu 
hradí osoby starší 12 let včetně. Taxa se 
hradí max. za 7 nocí. 

www.firo.cz/TAD278

Již mnoho let dobře známý a oblíbený, spíše živější hotelový komplex, upřednostňo-
vaný pro svou krásnou zahradu, soukromou pláž, dobrou kuchyni a hezké ubytování.  
Vhodným místem pro všechny věkové kategorie a zvláště pro rodiny s dětmi.

Možnosti obsazení: standardní pokoj: XX / XXx / XXX; 
rodinný pokoj: XXxx / XXXx / XXXX

Marhaba Salem & Royal Salem Hotel Resort 

TUNISKO / HAMMAMET

Stravování: all inclusive 

All inclusive: snídaně, obědy a večeře 
formou bufetu, pozdní snídaně, lehké 
občerstvení během dne, neomezená 
konzumace vybraných místních neal-
koholických a alkoholických nápojů, 
pravidelné bohaté denní i večerní ani-
mační programy a sportovní aktivity: 
minigolf, tenis (osvětlení a vybavení za 
poplatek), stolní tenis, volejbal, vodní 
gymnastika, pétanque, šipky, aerobik, 
nemotorizované vodní sporty. Lehátka 
a slunečníky na pláži, osušky (za de-
pozit). 

Poloha: hotelový komplex se nachá-
zí přímo u krásné písčité pláže. Je cca 
6 km severně od centra Hamamme-
tu, cca 5 km od centra Nabeulu, cca 
60 km od letiště Tunis Kartágo a cca 
120 km od letiště Monastir. Nákupní 
možnosti mají klienti v blízkosti hotelu 
(cca 300m). 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 
hlavní restaurace s místní i meziná-

rodní kuchyní, restaurace à la carte, 4 
bary, maurská kavárna (není zahrnuta 
v all inclusive), 2 venkovní bazény (je-
den bazén s tobogány), 2 dětské ba-
zény, vnitřní bazén, 2 tenisové kurty, 
směnárna, obchody, Balneotherapy 
centrum (masáže, sauna, Hammam), 
fitness, kadeřnictví, konferenční míst-
nost, discoklub u moře. 

Internet: WiFi na recepci zdarma. 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje 
s možností až 2 přistýlek, koupelna/
WC, klimatizace, telefon, SAT/TV, mini 
lednička (za poplatek), většina pokojů 
s terasou nebo balkonem. 

Služby za poplatek: minilednička, 
trezor, matrace na lehátka, fitness, Ba-
lneotherapy centrum, maurská kavár-
na, restaurace à la carte, internetový 
koutek, vodní sporty. 

Pro děti: dětský klub (4-12 let) a ju-
nior klub (12-16 let), 2 dětské bazény. 

Povinné příplatky: pobytová taxa 3 
TND za osobu/noc splatná v den pří-
jezdu na recepci hotelu. Pobytovou 
taxu hradí osoby starší 12 let včetně. 
Taxa se hradí max. za 7 nocí. 

www.firo.cz/TDK278

Příjemný hotel, který se nachází na jedné z nejkrásnějších pláží v Hammametu. Každý 
host si může užívat tradiční harmonickou atmosféru. Vhodný i pro rodiny s dětmi.

Možnosti obsazení: dvoulůžkový pokoj: XX / XXx / XXX
čtyřlůžkový pokoj: XXxx, apartmány: XXXx / XXXX (na vyžádání)

Hotel Dar Khayam  

all inclusive 

1. dítě do 6 let
 od 99 Kč

PRAHA

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
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TUNISKO › TUNISKO

skluzavky / 
tobogány

lehátka na 
pláži 

bazén s moř-
skou vodou

lehátka na 
pláži 

skluzavky / 
tobogány



TUNISKO / HAMMAMET

Stravování: all inclusive

All inclusive: snídaně, obědy a veče-
ře formou bufetu v hlavní restauraci, 
občerstvení formou lehkého bufetu ve 
snack baru u bazénu během dne, ne-
omezená konzumace vybraných míst-
ních alkoholi c kých i nealkoholických 
nápojů 10.00–24.00 hod. v hlavním 
baru, 10.00–18.00 hod. v baru na plá-
ži, tenis (nutná rezervace na recepci), 
fitness, kajak, šlapadlo, plážový volej-
bal, basketbal, fotbal, vodní pólo, kurz 
arabštiny, stolní tenis, minigolf, tobo-
gány, plážová křesílka, lehátka a slu-
nečníky na pláži, mini klub. * uvedené 
časy jsou orientační

Poloha: kvalitní a oblíbený klubový ho-
tel v hammametském zálivu leží přímo 
u velké písčité pláže, prošel postupnou 
kompletní rekonstrukcí. Od centra 
Hammametu je vzdálen asi 7 km, do-
prava je možná taxi nebo autobusem 
(zastávka asi 10 min. od hotelu).

Vybavení: vstupní hala s recepcí, in-
ternetový koutek, úschovna zavazadel, 
sprchy a převlékárny pro pozdní odjez-
dy z hotelu, společenská místnost s TV, 
restaurace, bar, snack bar u bazénu, 
snack bar na pláži, diskotéka, několik 

obchůdků, na velké terase bazén s to-
bogánem (provoz ve vymezených inter-
valech), dětský bazén, jezdecký ranč, 
ošetřovna. Všechny hotelové prostory 
jsou přístupny i tělesně postiženým, 
hotel disponuje také pokoji plně odpo-
vídajícími potřebám vozíčkářů.

Internet: WiFi na recepci zdarma.

Ubytování: renovované a pohodl-
né přízemní bungalovy s možností až  
2 přistýlek pro dospělého nebo děti 
(bez možnosti výhledu na moře) jsou 
vybaveny klimatizací, SAT/TV, koupel-
nou s WC, malou terasou. K dispozici 
jsou bezbariérové pokoje – na vyžádá-
ní.

Služby za poplatek: trezor, internet, 
biliár, jízda na koni, masáže, vodní 
sporty na pláži, lednička na pokoji – na 
vyžádání a za poplatek splatný v hote-
lu.

Pro děti: dětský bazén, tobogán, mi-
niklub, minizoo.

Povinné příplatky: pobytová taxa  
3 TND za osobu/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu. Pobytovou 
taxu hradí osoby starší 12 let včetně. 
Taxa se hradí max. za 7 nocí. 

www.firo.cz/TSC278

Velmi živý hotelový komplex bungalovů nabízí spoustu sportovních aktivit pro děti 
i dospělé. Nedaleko jsou též oblíbené diskotéky Manhattan, Calypso či Oasis.  Napo-
sledy byla dokončena rekonstrukce dětského klubu, který se stal opravdovým rájem 
pro malé cestovatele. 

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXxx / 
XXXx / XXXX

Hotel Samira Club 

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
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TUNISKO › TUNISKO

skluzavky / 
tobogány

lehátka na 
pláži 

oblíbený 
hotel
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TUNISKO › TUNISKO

Největší ostrov severní Afriky se vynořuje 
z blankytných vod Gabéského zálivu kousek 
od pevniny Tuniska.

Mystická zem, kam připlul Odysseus a jeho druhové při bloudění Středozemím. 
Právě zde ochutnali lahodný a sladký plod lotosu, při lenošení zapomněli na 
okolní svět a odmítali odplout. Dnes je Djerba jedním z nejvyhledávanějších turistických center 
Tuniska. Žije zde asi 150 tisíc obyvatel a prakticky celé východní pobřeží tvoří rozlehlá turistická 
zóna. Nádherné písečné pláže se táhnou v délce několika kilometrů. Podlehněte i vy opojnému kouzlu 
ostrova a vychutnejte si zemi slunce, relaxace, bohaté kultury a tradic.

Djerba

488

INFORMACE rozloha: 500 km2 • časový posun: – 1 hodina (v době letního SEČ)
• měna: tuniský dinár (TND) – cca 8 Kč • úřední jazyk: arabština • doba letu: cca 2 hod. 20 min.

FIRO NÁZOR dlouhé písčité pláže s pozvolným vstupem do moře • tisíce palem rozesetých po celém 
ostrově a šumějících ve větru • osvědčené a kvalitní hotely s polohou přímo u pláže

• ideální destinace pro rodinnou a aktivní dovolenou, i pro pouhou relaxaci
• teplé moře a příjemné klima od konce dubna až do začátku listopadu

Houmt Souk
Je největším městem na ostrově Djerba. Žije zde 

kolem 40 tis. obyvatel. V r. 1968 bylo ve městě zalo-
ženo muzeum se sbírkou tradičního oblečení, ale 
i šatů pro nevěsty, židovskými šperky a hrnčířským 
zbožím. V samém srdci města najdete uličky plné 
řemeslníků a obchodníků. Ideální místo pro prázd-
ninové nákupy.

Midoun
Druhé největší město Djerby s  pátečním 

 trhem, medínou a  mešitami je malebným místem 
přizpůsobeným cestovnímu ruchu. Rozkládá se jen 
5 km směrem do vnitrozemí od severních pobřežních 
letovisek.

� 
DJERBA

HOUMT SOUK

MidounEl Ghriba

Guellala
delegát 

FIRO-tour
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Guellala
Nachází se na jižní straně ostrova, je střediskem 

hrnčířské výroby. Keramika vzniká tradiční ruční me-
todou a dílny mohou turisté  navštěvovat.

Zarzis
Město Zarzis je nejjižnějším  turistickým letovis-

kem na tuniském pobřeží. Je vzdáleno cca 50 km od 
letiště Djerba – Zarzis. Leží v  těsné blízkosti ostrova 
Djerba, se kterým je spojeno hrází (stará římská 
silnice). Město vyrostlo na místě římského Gergis 
v době francouzského protektorátu a dnes zde žije na 
15 000 obyvatel. V centru najdete starý rybářský pří-
stav a Velkou mešitu. Turistická zóna, vzdálená 2 km 
od centra města, se může pochlubit krásnými pláže-
mi s  bílým pískem, křišťálovým mořem a  vysokými 
palmami, které chrání před horkým sluncem.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Hotely v Tunisku a  na Djerbě spouštějí klimatiza-
ci zpravidla v  období 15.06.–15.09. (V  některých 
 případech může být spuštěna dříve a   vypnuta 

 později, CK  FIRO-tour 
však toto nemůže 
 ovlivnit.)

U  hotelů se rozlišují 
různé typy výhledů 
z  pokojů na moře 
(přímý, postranní 
nebo boční). Příplat-
kem za výhled na 
moře vám můžeme 
garantovat přinejmenším částečný 
či postranní výhled (za pokoj s výhledem na moře se 
považuje i  pokoj v  přízemí). V  žádném případě pří-
platek nezaručuje přímý výhled na moře (pokud toto 
není vysloveně uvedeno).

Kryté bazény v  hotelech bývají v  provozu zpravidla 
s výjimkou měsíců červenec a srpen.
Případný výskyt mořských řas v moři a na plážích je 
přírodní jev, neovlivnitelný cestovní kanceláří nebo 
hotely. Pohybu řas je nechán volný průběh, mohou se 

pouze shrnout stranou 
pláže či se rekreantům 
vytvoří vstup do moře. 
Řasy se nesmí likvidovat, 
přirozeným způsobem se 
opět vrací do moře.

V  popisech služeb all 
inclusive jednotlivých ho-
telů uvádíme přesný roz-
sah programu platného 
v  době  uzavření smlouvy 

s  hotelem. Drobné změ-
ny služeb all inclusive, 
otevírací doby barů 
a restaurací jsou plně 
v kompetenci hotelu. 
Hotely si vyhrazují 
právo na provedení 
případných úprav.

garantovat přinejmenším částečný 

pláže či se rekreantům 
vytvoří vstup do moře. 
Řasy se nesmí likvidovat, 
přirozeným způsobem se 
opět vrací do moře.

V  popisech služeb all 
inclusive jednotlivých ho-
telů uvádíme přesný roz-
sah programu platného 
v  době  uzavření smlouvy 

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy na Djerbu na 7 nocí a 10/11 nocí
– z Brna na Djerbu na 7 nocí a 10/11 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Djerba–Praha 
vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 
a palivového příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět 
• příslušný počet nocí ve vybraném ubytování • stravování dle 
výběru • služby delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle 
zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (povinný příplatek v cizí měně, platba na recepci 
v hotelu v den příjezdu, taxa se hradí max. za 7 nocí, pobytovou 
taxu hradí osoby starší 12 let včetně):
cca 1 TND za osobu/noc – 2hvězdičkové hotely

cca 2 TND za osobu/noc – 3hvězdičkové hotely
cca 3 TND za osobu/noc – 4 a 5hvězdičkové hotely

Důležitá upozornění: Hotely v Tunisku a na Djerbě spouštějí 
klimatizaci zpravidla v období 15. 06.–15. 09. (V některých 
případech může být spuštěna dříve a vypnuta později, CK FIRO-
tour však toto nemůže ovlivnit.)
U hotelů se rozlišují různé typy výhledů z pokojů na moře (přímý, 
postranní nebo boční). Příplatkem za výhled na moře vám 
můžeme garantovat přinejmenším částečný či postranní výhled 
(za pokoj s výhledem na moře se považuje i pokoj v přízemí). 
V žádném případě příplatek nezaručuje přímý výhled na moře 
(pokud toto není vysloveně uvedeno).
Kryté bazény v hotelech bývají v provozu zpravidla s výjimkou 
měsíců červenec a srpen.
Případný výskyt mořských řas v moři a na plážích je přírodní 

jev, neovlivnitelný cestovní kanceláří nebo hotely. Pohybu řas je 
nechán volný průběh, mohou se pouze shrnout stranou pláže či 
se rekreantům vytvoří vstup do moře. Řasy se nesmí likvidovat, 
přirozeným způsobem se opět vrací do moře.
V popisech služeb all inclusive jednotlivých hotelů uvádíme 
přesný rozsah programu platného v době uzavření smlouvy 
s hotelem. Drobné změny služeb all inclusive a otevření barů/
restaurací jsou plně v kompetenci hotelu. Hotely si vyhrazují 
právo na provedení případných úprav.
Upozorňujeme, že v roce 2020 se očekává postní měsíc 
Ramadán od přibližně 24. dubna do 23. května. Hotely budou 
pravděpodobně mírně upravovat (posunovat) časy podávání 
večeře a otevírací doby některých barů.

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

letiště–hotely Djerba / hotel Zarzis–letiště (ceny na vyžádání)
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TUNISKO › TUNISKO

Největší ostrov severní Afriky se vynořuje 
z blankytných vod Gabéského zálivu kousek 
od pevniny Tuniska.

Mystická zem, kam připlul Odysseus a jeho druhové při bloudění Středozemím. 
Právě zde ochutnali lahodný a sladký plod lotosu, při lenošení zapomněli na 
okolní svět a odmítali odplout. Dnes je Djerba jedním z nejvyhledávanějších turistických center 
Tuniska. Žije zde asi 150 tisíc obyvatel a prakticky celé východní pobřeží tvoří rozlehlá turistická 
zóna. Nádherné písečné pláže se táhnou v délce několika kilometrů. Podlehněte i vy opojnému kouzlu 
ostrova a vychutnejte si zemi slunce, relaxace, bohaté kultury a tradic.

Djerba

488

INFORMACE rozloha: 500 km2 • časový posun: – 1 hodina (v době letního SEČ)
• měna: tuniský dinár (TND) – cca 8 Kč • úřední jazyk: arabština • doba letu: cca 2 hod. 20 min.

FIRO NÁZOR dlouhé písčité pláže s pozvolným vstupem do moře • tisíce palem rozesetých po celém 
ostrově a šumějících ve větru • osvědčené a kvalitní hotely s polohou přímo u pláže

• ideální destinace pro rodinnou a aktivní dovolenou, i pro pouhou relaxaci
• teplé moře a příjemné klima od konce dubna až do začátku listopadu

Houmt Souk
Je největším městem na ostrově Djerba. Žije zde 

kolem 40 tis. obyvatel. V r. 1968 bylo ve městě zalo-
ženo muzeum se sbírkou tradičního oblečení, ale 
i šatů pro nevěsty, židovskými šperky a hrnčířským 
zbožím. V samém srdci města najdete uličky plné 
řemeslníků a obchodníků. Ideální místo pro prázd-
ninové nákupy.

Midoun
Druhé největší město Djerby s  pátečním 

 trhem, medínou a  mešitami je malebným místem 
přizpůsobeným cestovnímu ruchu. Rozkládá se jen 
5 km směrem do vnitrozemí od severních pobřežních 
letovisek.
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Guellala
Nachází se na jižní straně ostrova, je střediskem 

hrnčířské výroby. Keramika vzniká tradiční ruční me-
todou a dílny mohou turisté  navštěvovat.

Zarzis
Město Zarzis je nejjižnějším  turistickým letovis-

kem na tuniském pobřeží. Je vzdáleno cca 50 km od 
letiště Djerba – Zarzis. Leží v  těsné blízkosti ostrova 
Djerba, se kterým je spojeno hrází (stará římská 
silnice). Město vyrostlo na místě římského Gergis 
v době francouzského protektorátu a dnes zde žije na 
15 000 obyvatel. V centru najdete starý rybářský pří-
stav a Velkou mešitu. Turistická zóna, vzdálená 2 km 
od centra města, se může pochlubit krásnými pláže-
mi s  bílým pískem, křišťálovým mořem a  vysokými 
palmami, které chrání před horkým sluncem.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Hotely v Tunisku a  na Djerbě spouštějí klimatiza-
ci zpravidla v  období 15.06.–15.09. (V  některých 
 případech může být spuštěna dříve a   vypnuta 

 později, CK  FIRO-tour 
však toto nemůže 
 ovlivnit.)

U  hotelů se rozlišují 
různé typy výhledů 
z  pokojů na moře 
(přímý, postranní 
nebo boční). Příplat-
kem za výhled na 
moře vám můžeme 
garantovat přinejmenším částečný 
či postranní výhled (za pokoj s výhledem na moře se 
považuje i  pokoj v  přízemí). V  žádném případě pří-
platek nezaručuje přímý výhled na moře (pokud toto 
není vysloveně uvedeno).

Kryté bazény v  hotelech bývají v  provozu zpravidla 
s výjimkou měsíců červenec a srpen.
Případný výskyt mořských řas v moři a na plážích je 
přírodní jev, neovlivnitelný cestovní kanceláří nebo 
hotely. Pohybu řas je nechán volný průběh, mohou se 

pouze shrnout stranou 
pláže či se rekreantům 
vytvoří vstup do moře. 
Řasy se nesmí likvidovat, 
přirozeným způsobem se 
opět vrací do moře.

V  popisech služeb all 
inclusive jednotlivých ho-
telů uvádíme přesný roz-
sah programu platného 
v  době  uzavření smlouvy 

s  hotelem. Drobné změ-
ny služeb all inclusive, 
otevírací doby barů 
a restaurací jsou plně 
v kompetenci hotelu. 
Hotely si vyhrazují 
právo na provedení 
případných úprav.

garantovat přinejmenším částečný 

pláže či se rekreantům 
vytvoří vstup do moře. 
Řasy se nesmí likvidovat, 
přirozeným způsobem se 
opět vrací do moře.

V  popisech služeb all 
inclusive jednotlivých ho-
telů uvádíme přesný roz-
sah programu platného 
v  době  uzavření smlouvy 

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy na Djerbu na 7 nocí a 10/11 nocí
– z Brna na Djerbu na 7 nocí a 10/11 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Djerba–Praha 
vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence 
a palivového příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět 
• příslušný počet nocí ve vybraném ubytování • stravování dle 
výběru • služby delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle 
zákona 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• pobytová taxa (povinný příplatek v cizí měně, platba na recepci 
v hotelu v den příjezdu, taxa se hradí max. za 7 nocí, pobytovou 
taxu hradí osoby starší 12 let včetně):
cca 1 TND za osobu/noc – 2hvězdičkové hotely

cca 2 TND za osobu/noc – 3hvězdičkové hotely
cca 3 TND za osobu/noc – 4 a 5hvězdičkové hotely

Důležitá upozornění: Hotely v Tunisku a na Djerbě spouštějí 
klimatizaci zpravidla v období 15. 06.–15. 09. (V některých 
případech může být spuštěna dříve a vypnuta později, CK FIRO-
tour však toto nemůže ovlivnit.)
U hotelů se rozlišují různé typy výhledů z pokojů na moře (přímý, 
postranní nebo boční). Příplatkem za výhled na moře vám 
můžeme garantovat přinejmenším částečný či postranní výhled 
(za pokoj s výhledem na moře se považuje i pokoj v přízemí). 
V žádném případě příplatek nezaručuje přímý výhled na moře 
(pokud toto není vysloveně uvedeno).
Kryté bazény v hotelech bývají v provozu zpravidla s výjimkou 
měsíců červenec a srpen.
Případný výskyt mořských řas v moři a na plážích je přírodní 

jev, neovlivnitelný cestovní kanceláří nebo hotely. Pohybu řas je 
nechán volný průběh, mohou se pouze shrnout stranou pláže či 
se rekreantům vytvoří vstup do moře. Řasy se nesmí likvidovat, 
přirozeným způsobem se opět vrací do moře.
V popisech služeb all inclusive jednotlivých hotelů uvádíme 
přesný rozsah programu platného v době uzavření smlouvy 
s hotelem. Drobné změny služeb all inclusive a otevření barů/
restaurací jsou plně v kompetenci hotelu. Hotely si vyhrazují 
právo na provedení případných úprav.
Upozorňujeme, že v roce 2020 se očekává postní měsíc 
Ramadán od přibližně 24. dubna do 23. května. Hotely budou 
pravděpodobně mírně upravovat (posunovat) časy podávání 
večeře a otevírací doby některých barů.

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

letiště–hotely Djerba / hotel Zarzis–letiště (ceny na vyžádání)
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TUNISKO › TUNISKO

Matmata a Douz – mini Sahara 
(1 den s obědem)

Zkrácená a velmi oblíbená forma výletu na Saharu, 
při kterém v  jednom dni navštívíte Matmatu, bu-
dete se moci projet na velbloudech a uvidíte sahar-
ské oázy. Na večeři už budete zpět ve vašem hotelu.

Tataouine – Chenini 
(1 den s obědem)

Krásný výlet do pohoří táhnoucích se jižně od 
Matmaty, poslední výspy berberské kultury. Navštíví-
te pevnosti, které si Berbeři stavěli při svých útěcích 
do hor, aby byli chráněni proti loupeživým Arabům. 
Pevnost Douiret na vrcholu hory, vesnici Chenini po-
stavenou vysoko ve skalnatém údolí, Tataouine, Ksar 
El Ferch a Medenine.

Okruh ostrovem Djerba 
(1/2 dne)

Během polodenního výletu se seznámíte s tím nej-
zajímavějším na ostrově Djerba. Na  fotografování 

se zastavíte na římské cestě 
spojující Djerbu se Zarzi-
sem, navštívíte Etnologic-
ké muzeum v  Guellala, 
v  hlavním středisku Djerby 
Houmpt Souku navštívíte 
kobercový ateliér, podíváte 
se do medíny a budete mít 
volný čas k procházce a na-
kupování.

Lodní výlet
(1 den s obědem)

V  Houmt Souku se na-
lodíte na pirátskou loď, 
během plavby vás bude 
bavit posádka lodi, při troše štěstí uvidí-
te delfíny, na ostrově plameňáků budete mít volný 
čas na koupání a  dostanete dobrý oběd v  tradič-
ním podání.

Djerba Explorer a trhy v Midoun
Odpolední výlet, při kterém můžete nakoupit své 

suvenýry v Midounu a poté strávit čas v centru Djerba 

 Explorer, 
 jehož součástí je krokodýlí farma, mu-
zeum a skanzen. I zde jsou obchůdky a kavárny.

Přehled výletů je orientační.
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bavit posádka lodi, při troše štěstí uvidí-
te delfíny, na ostrově plameňáků budete mít volný 

 Explorer, 
 jehož součástí je krokodýlí farma, mu-

CENY VÝLETŮ dospělý z Djerby ze Zarzisu

Matmata - Douz – 
mini Sahara cca 122 TND cca 130 TND
Dvoudenní výlet 
na Saharu cca 240 TND cca 240 TND
Okruh ostrovem Djerba cca 50 TND cca 60 TND
Lodní výlet cca 60 TND cca 70 TND
Djerba Explorer 
a trhy v Midoun cca 50 TND cca 60 TND

Pozn.: Děti 2–12 let platí poloviční cenu.
Výlety si můžete zakoupit přímo na pobytovém místě 
u našeho delegáta s platbou v místní měně. Aktuální nabídka 
bude uvedena také v informacích, které před odletem od naší 
CK obdržíte. Uvedené ceny a nabídka výletu je orientační. 
Realizace výletů závisí na počtu přihlášených osob. Minimální 
počet osob pro konání výletu je zpravidla 6 osob.



DJERBA / ZARZIS

Stravování: all inclusive

All inclusive: snídaně, obědy a večeře 
formou bufetu v hlavní restauraci, po-
zdní kontinentální snídaně (10.00-11.00 
hod.), odpolední občerstvení (15.30-
17.30 hod.), noční občerstvení (22.00-
23.00 hod.), rozlévané vybrané místní 
alkoholické a nealkoholické nápoje: 
v hlavní restauraci (minerální voda, červe-
né nebo bílé víno – servírované na stůl, 
čepované pivo, limonády, koncentrované 
džusy – samoobsluha), v hlavním baru 
(09.00-23.00 hod.), v baru u bazénu 
(10.00-24.00 hod.), například čepované 
pivo, víno, místní aperitivy, likéry, koktejly 
– dle nápojového lístku pro all inclusive, 
limonády, koncentrované džusy, teplé 
nápoje – čaj, káva, mléko, čokoláda. 
Sportovní aktivity – fitness, lukostřelba, 
šipky, pétanque, minigolf, stolní tenis, 
tenis, aerobik, vodní gymnastika, fotbal, 
vodní pólo, plážový volejbal, kajak, wind-
surfing, lehátka a slunečníky u bazénu 
a na pláži, plážové osušky (proti vratné 
kauci 10 EUR), denní a večerní zábavní 
program animačního týmu, dětský pro-
gram v miniklubu pro děti 4-12 let. * 
uvedené časy jsou orientační 

Poloha: hotelový komplex Zephir se na-
chází přímo u písčité pláže, v turistické 
zóně Swihel, kde je ještě několik dalších 
hotelů. Od centra městečka Zarzis je ho-
tel vzdálen asi 3 km. Transfer z letiště na 
Djerbě trvá asi 1 hodinu. Hotel se honosí 
velkou udržovanou zahradou, pláž je roz-
lehlá, z větší části písčitá, z jedné strany 
jsou menší skaliska. 

Vybavení: prostorná vstupní hala s re-
cepcí, směnárnou a trezory, hlavní re-
staurace s venkovní terasou, venkovní 
barbecue/restaurace mezi bazénem 
a pláží, restaurace à la carte s tuniský-
mi, italskými a orientálními specialitami, 
hlavní vnitřní bar, bar u bazénu, maurská 
kavárna, obchůdky a bazary, minimarket, 
venkovní termální bazén, venkovní ba-
zén se sladkou vodou, dětské brouzdali-
ště, vnitřní termální bazén, fitness, terasa 
u bazénu s lehátky a slunečníky, dětský 
klub, sauna, hamam, centrum s masáže-
mi, hydromasáží, algoterapie, estetický 
salon, centrum vodních sportů, prádelna, 
konferenční sál, internetový koutek, teni-
sový kurt, plážová diskotéka (od 01.06. 
do 30.09., 23.00-02.00 hod.). 

Internet: WiFi na recepci je za poplatek 

Ubytování: v hotelu je celkem 338 po-
kojů - 2lůžkových, 3lůžkových, rodinných 
4lůžkových. Minimální obsazenost v ro-
dinných pokojích - 4 osoby. Propojené 
pokoje a jednolůžkové pokoje jsou na 
vyžádání. Za příplatek a na vyžádání jsou 
pokoje s výhledem na moře (i s částeč-

ným výhledem), nelze u rodinných poko-
jů. Všechny pokoje jsou stylově zařízeny 
a dekorovány, jsou vybaveny koupelnou 
s WC (vana nebo sprcha), klimatiza-
cí, SAT/TV, miniledničkou, vysoušečem 
vlasů, telefonem, balkonem či terasou. 
Dětská postýlka je zdarma, požadavek je 
nutné uvést do poznámky.  

Služby za poplatek: trezor, osvětlení te-
nisového kurtu, biliár, služby v relaxačním 
centru, sauna a hamam, vodní sporty, 
služby praní prádla, pronájem konferenč-
ního sálu a vybavení, internet na hotelo-
vém počítači a připojení WiFi, nápoje na 
diskotéce. 

Pro děti: dětský klub, dětské brouzdali-
ště. 

Poznámka: lety ve směru Brno - Djer-
ba (cesta tam) mají mezipřistání v Os-
travě (odletový den v úterý, v období  
4.6.-8.10.2019). 

Povinné příplatky: pobytová taxa  
3 TND za osobu/noc splatná v den pří-
jezdu na recepci hotelu. Pobytovou taxu 
hradí osoby starší 12 let včetně. Taxa se 
hradí max. za 7 nocí. 

www.firo.cz/TIZ278

Velmi oblíbený hotel na hezkém místě v zahradě a u pěkné pláže v letovisku Zarzis. 
Můžeme doporučit rodinám s dětmi i párům všech věkových kategorií.  Areál hotelu 
je velmi dobře udržován, kvalitní služby a příjemný personál vám zajistí spokojenou 
dovolenou. 

Možnosti obsazení: standardní 
pokoj: XX / XXx / XXX
rodinný pokoj: XXxx / XXXx 
jednolůžkový pokoj: X - na vyžádání

Zephir Hotel & Spa 

přímo u písčité pláže

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
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TUNISKO › DJERBA

lehátka na 
pláži 

oblíbený 
hotel

Matmata a Douz – mini Sahara 
(1 den s obědem)

Zkrácená a velmi oblíbená forma výletu na Saharu, 
při kterém v  jednom dni navštívíte Matmatu, bu-
dete se moci projet na velbloudech a uvidíte sahar-
ské oázy. Na večeři už budete zpět ve vašem hotelu.

Tataouine – Chenini 
(1 den s obědem)

Krásný výlet do pohoří táhnoucích se jižně od 
Matmaty, poslední výspy berberské kultury. Navštíví-
te pevnosti, které si Berbeři stavěli při svých útěcích 
do hor, aby byli chráněni proti loupeživým Arabům. 
Pevnost Douiret na vrcholu hory, vesnici Chenini po-
stavenou vysoko ve skalnatém údolí, Tataouine, Ksar 
El Ferch a Medenine.

Okruh ostrovem Djerba 
(1/2 dne)

Během polodenního výletu se seznámíte s tím nej-
zajímavějším na ostrově Djerba. Na  fotografování 

se zastavíte na římské cestě 
spojující Djerbu se Zarzi-
sem, navštívíte Etnologic-
ké muzeum v  Guellala, 
v  hlavním středisku Djerby 
Houmpt Souku navštívíte 
kobercový ateliér, podíváte 
se do medíny a budete mít 
volný čas k procházce a na-
kupování.

Lodní výlet
(1 den s obědem)

V  Houmt Souku se na-
lodíte na pirátskou loď, 
během plavby vás bude 
bavit posádka lodi, při troše štěstí uvidí-
te delfíny, na ostrově plameňáků budete mít volný 
čas na koupání a  dostanete dobrý oběd v  tradič-
ním podání.

Djerba Explorer a trhy v Midoun
Odpolední výlet, při kterém můžete nakoupit své 

suvenýry v Midounu a poté strávit čas v centru Djerba 

 Explorer, 
 jehož součástí je krokodýlí farma, mu-
zeum a skanzen. I zde jsou obchůdky a kavárny.

Přehled výletů je orientační.

VÝLETY
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bavit posádka lodi, při troše štěstí uvidí-
te delfíny, na ostrově plameňáků budete mít volný 

 Explorer, 
 jehož součástí je krokodýlí farma, mu-

CENY VÝLETŮ dospělý z Djerby ze Zarzisu

Matmata - Douz – 
mini Sahara cca 122 TND cca 130 TND
Dvoudenní výlet 
na Saharu cca 240 TND cca 240 TND
Okruh ostrovem Djerba cca 50 TND cca 60 TND
Lodní výlet cca 60 TND cca 70 TND
Djerba Explorer 
a trhy v Midoun cca 50 TND cca 60 TND

Pozn.: Děti 2–12 let platí poloviční cenu.
Výlety si můžete zakoupit přímo na pobytovém místě 
u našeho delegáta s platbou v místní měně. Aktuální nabídka 
bude uvedena také v informacích, které před odletem od naší 
CK obdržíte. Uvedené ceny a nabídka výletu je orientační. 
Realizace výletů závisí na počtu přihlášených osob. Minimální 
počet osob pro konání výletu je zpravidla 6 osob.



DJERBA / ZARZIS

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu v hlavní restauraci (snídaně 07.00-
10.00 hod., obědy 12.30-14.00 hod., 
večeře 19.00-21.00 hod., odpolední 
občerstvení 15.00-18.00 hod. na tera-
se), konzumace vybraných místních al-
koholických a nealkoholických nápojů. 
Každý pátek tuniská večeře. Lehátka 
a slunečníky u bazénu, sportovní vyžití 
a animační program: tenis, stolní tenis, 
volejbal, boccia, minigolf, lukostřelba, 
fotbal, vodní pólo, aerobik, vodní sporty 
- kánoe, windsurfing. Dětský program 
v miniklubu pro děti 4-10 let. * uvedené 
časy jsou orientační 

Poloha: rozlehlý hotelový resort je 
umístněný přímo na pláži, v srdci po-
břežní oázy Zarzis, obklopený tropickými 
zahradami. Od centra města je vzdále-
ný 3 km. Mezinárodní letiště Djerba je 
vzdáleno 65 km. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, smě-
nárnou a lobby barem, hlavní restau-
race, stylová à la carte restaurace, bar 
u bazénu (v sezoně), 2 venkovní ba-

zény, bazén pro děti, 1 termální bazén 
vyhřívaný v sezóně, lehátka i slunečníky 
u bazénu zdarma, na pláži za poplatek, 
prádelna, půjčovna aut, nákupní mož-
nosti, klimatizace, konferenční místnost 
s moderním vybavením, sauna, hamam, 
masáže, sportovní program s animátory.   

Internet: WiFi za poplatek. 

Ubytování: celkem 586 pokojů, stan-
dardní 2lůžkové pokoje s možností 
jedné přistýlky pro dítě nebo dospělou 
osobu, bungalovy pro 4 osoby, všechny 
pokoje mají klimatizaci, balkon nebo te-
rasu, koupelnu s vanou nebo sprchou, 
samostatné WC, telefon a satelitní TV. 
Dětská postýlka a vysoká jídelní židlička 
je k dispozici na vyžádání (zdarma). Dítě 
do dvou let věku se započítává do obsa-
zenosti pokoje. 

Služby za poplatek: služby SPA centra, 
nápoje na diskotéce, čtyřkolky, lehátka 
a slunečníky na pláži (cca 35 TND/týden, 
rezervace na recepci), trezor na recepci, 
konzumace z minibaru, lékař, hlídaní 
dětí, internet. 

Pro děti: dětský hotelový klub  
(4-10 let), dětský bazén, dětské hřiště, 
na vyžádání je k dispozici hlídaní dětí. 

Povinné příplatky: pobytová taxa 3 
TND za osobu/noc splatná v den příjez-
du na recepci hotelu. Pobytovou taxu 
hradí osoby starší 12 let včetně. Taxa se 
hradí max. za 7 nocí. 

www.firo.cz/TZB278

Hezký hotel umístěný v srdci pobřežní oázy Zarzis přímo na pláži, obklopený tropic-
kými zahradami, které vytvářejí příjemnou atmosféru. Vřele doporučujeme rodinám 
s dětmi i párům všech věkových kategorií. 

Možnosti obsazení: standardní pokoje: XX / XXx / XXX
bungalov: XXxx, XXXx

Zita Beach Resort 

přímo u písčité pláže

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
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TUNISKO › DJERBA

oblíbený 
hotel



DJERBA / AGHIR

Stravování: ultra all inclusive 

Ultra all inclusive: snídaně, obědy, 
večeře formou bufetu (snídaně 06.00-
10.00 hod., obědy 12.30-14.30 hod., 
večeře 18.30-21.30 hod.) brzká snída-
ně (04.00-06.00 hod.), pozdní snídaně 
(10.00-11.00 hod.), obědy a večeře v plá-
žové restauraci à la carte jednou za tý-
den, odpolední občerstvení (14.00-17.00 
hod.), noční občerstvení (23.00-02.00 
hod.), neomezená konzumace místních 
nealkoholických a alkoholických nápojů 
24 hodin denně. Každodenní animační 
programy: různé sporty, večerní show, 
diskotéka (23.00-02.00 hod.). Lehátka, 
slunečníky a osušky (za depozit) na pláži 
i u bazénu. * uvedené časy jsou orien-
tační 

Poloha: v palmové zahradě přímo u pís-
čité pláže. Je vzdálen cca 30 km od letiště 
Djerba. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, hlavní 
restaurace, restaurace na pláži à la carte, 

lobby bar, bar u bazénu a na pláži, dis-
kotéka s barem, kavárna, 7 tenisových 
kurtů, venkovní bazén (oddělená část 
pro děti), vnitřní bazén, miniklub, tee-
nager klub, wellness centrum, lékař (na 
vyžádání), obchody, fotograf 

Internet: WiFi zdarma v celém hotelu 

Ubytování: hotel nabízí několik typů 
pokojů - superior s výhledem do zahra-
dy, superior s bočním výhledem na moře, 
bungalov s výhledem do zahrady, bunga-
lov s bočním výhledem na moře, rodinný 
pokoj a junior suite, ve všech typech uby-
tování je koupelna/WC, SAT/TV, trezor, 
vysoušeč vlasů, telefon, klimatizace, WiFi 
zdarma, balkon nebo terasa, rodinné po-
koje standard jsou s palandou, rodinné 
pokoje superior mají dvě oddělené ložni-
ce, dítě do dvou let věku se započítává do 
obsazenosti pokoje. 

Služby za poplatek: tenisové kurty, 
vodní sporty. 

Pro děti: dětský klub rozdělený ve sku-
pinách podle let (mini 4-7 let, junior  
8-12 let, teenager 13-16 let), dětské hřiš-
tě, dětský bufet v hlavní restauraci. 

Povinné příplatky: pobytová taxa  
3 TND za osobu/noc splatná v den pří-
jezdu na recepci hotelu. Pobytovou taxu 
hradí osoby starší 12 let včetně. Taxa se 
hradí max. za 7 nocí. 

www.firo.cz/TGB278

Atraktivní hotel přímo u písčité pláže ležící v krásné palmové zahradě. Doporučujeme 
náročnějším klientům a rodinám s dětmi.

Možnosti obsazení: superior s výhledem do zahrady a s bočním výhledem na 
moře: XX / XXx / XXX
bungalov s výhledem do zahrady a s bočním výhledem na moře: XX / XXx/ XXX
rodinné pokoje: XXxx / XXXx
junior suite: XX / XXx / XXX
dítě do dvou let se započítává do obsazenosti pokoje 

Hotel COOEE Hari Club Beach Resort 

přímo u písčité pláže

ultra all inclusive

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
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DJERBA / AGHIR

Stravování: all inclusive

All inclusive: all inclusive zahrnuje sní-
daně, obědy a večeře formou bufetu, 
během dne lehký snack, místní rozlévané 
alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje 
v neomezeném množství, nápoje se po-
dávají v barech dle otevírací doby. 

Poloha: hotel je umístěn v jižní části os-
trova a je obklopen krásnou, velkou pal-
movou zahradou, přímo u dlouhé písčité 
pláže - přístup do moře částečně kameni-
tý, do města Midoun je to cca 6 km, cca 
45 min. od letiště. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, výtah, 
obchod se suvenýry, kadeřnictví, konfe-
renční místnosti, 3 restaurace, bary - lob-
by, u bazénu, u pláže, bazény - venkov-
ní, vnitřní a dětský, lehátka a slunečníky 
u bazénu i na pláži zdarma, osušky - 
vratná kauce, sportovní aktivity, tenisové 

kurty, animační programy, možnost platit 
kartou. 

Internet: WiFi připojení na recepci zdar-
ma. 

Ubytování: dvoulůžkový pokoj (výhled 
do zahrady) s možností jedné přistýlky 
pro dítě nebo dospělou osobu, dvoulůž-
kový pokoj (výhled na moře) s možností 
jedné přistýlky pro dítě nebo dospělou 
osobu, vybavení pokojů: koupelna s WC, 
klimatizace, trezor, minilednička, telefon, 
TV/SAT, vysoušeč vlasů, většina pokojů 
s balkonem nebo terasou. 

Služby za poplatek: wellness, vybrané 
sportovní aktivity, zahraniční alkoholické 
nápoje a čerstvé džusy. 

Pro děti: dětský bazén, miniklub, mini-
disko, dětské hřiště, tobogány, skluzavky, 
dětská postýlka na vyžádání. 

Povinné příplatky: pobytová taxa  
3 TND za osobu/noc splatná v den pří-
jezdu na recepci hotelu. Pobytovou taxu 
hradí osoby starší 12 let včetně. Taxa se 
hradí max. za 7 nocí. 

www.firo.cz/TYA278

Hezký, příjemný hotel, který je obklopený palmovým hájem, nabízí kvalitní služby a na-
chází se přímo u  dlouhé písčité pláže s  pozvolným vstupem do moře. Milý personál  
a pestrá výborná strava vám zaručí pohodou dovolenou. Doporučujeme všem věkovým 
kategoriím i náročnějším klientům.

Možnosti obsazení: pokoj s výhledem do zahrady: XX / XXx / XXX
pokoj s výhledem na moře: XX / XXx / XXX

Palm Azur 

DJERBA / ZARZIS

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bufe-
tu, občerstvení během dne 11.30–15.30 
hod. (sendviče, pizza, hranolky), odpo-
lední káva/čaj a zákusek, neomezená 
konzumace vybraných místních alkoho-
lických a nealkoholických nápojů, turecká 
káva, mátový čaj a jiné nápoje v maurské 
kavárně 14.00–23.00 hod. Plážové osuš-
ky oproti vratné záloze. * uvedené časy 
jsou orientační

Poloha: kvalitní hotel je situován u krás-
né dlouhé písčité pláže s pozvolným 
vstupem do moře, 10 km od Zarzisu. 
Doprava do centra Zarzisu nebo Djerby je 
možná taxi nebo sběrným taxi (louage). 

Vybavení: výtah, směnárna, internetový 
koutek/WiFi, minimarket, konferenční 
sál, hlavní restaurace, hlavní bar, restau-
race à la carte, stylová maurská kavárna, 

snack bar/ barbecue a pizzerie, bar u ba-
zénu, snack bar u pláže, thalasso cent-
rum, estetické centrum, venkovní bazén 
pro dospělé, dětský bazén, vnitřní bazén 
s mořskou vodou, lehátka a slunečníky 
u bazénu i na pláži, plážové osušky (opro-
ti vratné záloze), denní i večerní animační 
programy, vodní sporty na pláži.

Internet: WiFi je v recepci za poplatek. 

Ubytování: standardní pokoje jsou vy-
baveny koupelnou s WC, klimatizací, 
telefonem, vysoušečem vlasů, SAT/TV, 
balkonem nebo terasou. Pokoje stranou 
k moři jsou za příplatek. Dětská postýlka 
je zdarma na vyžádání. 

Služby za poplatek: trezor, minibar, ka-
deřnictví, internet/WiFi, kúry a procedury 
v thalasso centru, vodní sporty, vodní 
dýmka v maurské kavárně.

Pro děti: dětský bazén, dětský hotelový 
klub a koutek pro děti. 

Povinné příplatky: pobytová taxa  
3 TND za osobu/noc splatná v den pří-
jezdu na recepci hotelu. Pobytovou taxu 
hradí osoby starší 12 let včetně. Taxa se 
hradí max. za 7 nocí. 

www.firo.cz/TVE278

Vhodný tip na klidnější a příjemnou dovolenou s kvalitními službami. V okolí hotelů najdete 
obchůdky i kavárny, pláž vybízí k dlouhým procházkám. Tento hotel tvoří již spoustu let 
součást naší nabídky, spokojení klienti se na Zarzis a do Eden Staru rádi vracejí.

Možnosti obsazení: standardní pokoj: XX / XXx / XXX / XXxx / XXXx
(2 pevná lůžka a palanda) 
pokoj s výhledem na moře: XX / XXx / XXX

Hotel Eden Star 

přímo u písčité pláže

all inclusive 

1. dítě do 7 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO

přímo u písčité pláže

all inclusive 

1. dítě do 6 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
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DJERBA / SIDI YATI

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, lehký snack, 1x za pobyt mož-
nost večeře v à la carte restauraci, 
neomezená konzumace místních al-
koholických a nealkoholických nápo-
jů, denní a večerní animační programy, 
tenis, stolní tenis, šipky, pétanque, lu-
kostřelba, vodní pólo, aerobik, plážový 
volejbal, vodní sporty - windsurfing, 
kánoe, katamarán, šlapadla. Lehátka/
křesílka a slunečníky u bazénů a na 
pláži, plážové osušky (hradí se vratná 
kauce), dětský klub a dětské hřiště. 
K zapůjčení je sportovní náčiní - rake-
ty, hole, míčky - hradí se vratná kauce. 

Poloha: přímo u široké písčité pláže 
s pozvolným vstupem do moře, v okolí 
můžete navštívit restaurace, bary, ob-
chůdky, minimarket, od Midounu se 
nachází cca 10 km, do hlavního města 
Houmpt Souk je to asi 25 km, od leti-
ště 32 km.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 
směnárna, internetový koutek/WiFi, 
hlavní restaurace, hlavní bar, snack/bar 
u bazénu, bar na pláži, noční klub/dis-

kotéka, arabská kavárna, restaurace à 
la carte, balneocentrum, kadeřnictví, 
turecká lázeň, sauna, fitness, konfe-
renční místnost, 2 venkovní bazény, 
venkovní dětský bazén, krytý bazén, 
prádelna a čistírna, hotelové butiky, 
animační programy, sportovní aktivity, 
tenisové kurty, centrum vodních spor-
tů, dětský klub. Hotelové prostory jsou 
většinou bezbariérové. Plážové osušky 
na vratnou kauci. 

Internet: WiFi na recepci zdarma. 

Ubytování: hotel nabízí několik dru-
hů ubytování. Pokoje jsou komfortně 
zařízeny a vybaveny koupelnou s WC, 
vysoušečem vlasů, telefonem, SAT/TV, 
minibarem, trezorem, klimatizací, bal-
konem či terasou. Pokoje s výhledem 
na moře jsou za příplatek. Standardní 
pokoje s možností jedné přistýlky pro 
dítě nebo dospělou osobu. Rodinné 
pokoje pro 4 osoby. 

Služby za poplatek: internetový 
koutek, praní/žehlení prádla, trezor na 
pokoji, konzumace nápojů z minibaru, 
importované nápoje, džusy z čerstvé-
ho ovoce, kúry v balneocentru, sauna 
a turecká lázeň, zboží v hotelovém 
obchodě, kadeřník, hrací automaty, 
biliár, pronájem konferenčního sálu, 
služby hlídání dětí, projížďky na koni, 
vybrané vodní sporty, fitness, osvětlení 
tenisových kurtů, kurzy tenisu či wind-
surfingu, konzumace na diskotéce, 
vodní dýmka v maurské kavárně.

Pro děti: dětský klub, dětský bazén, 

dětský koutek, dětská postýlka zdar-
ma (na vyžádání). 

Povinné příplatky: pobytová taxa  
3 TND za osobu/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu. Pobytovou 
taxu hradí osoby starší 12 let včetně. 
Taxa se hradí max. za 7 nocí. 

www.firo.cz/TVH278

Hotelový komplex nabízí ubytování na vysoké úrovni a nachází se u jedné z nejkrás-
nějších pláží ostrova. Pro dokonalý relax můžete využít služby SPA centra nebo se jen 
rozmazlovat výhledem na moře přímo z bazénu. 

Možnosti obsazení: standardní 
pokoj: XX / XXx / XXX
rodinný pokoj Menzel: XXxx / XXXx / XXXX

Hotel Vincci Helios 

přímo u písčité pláže

all inclusive 

1. dítě do 12 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
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DJERBA / MIDOUN

Stravování: all inclusive 

All inclusive: snídaně 7.00 - 10.00 hod., 
oběd 12:30-14:30 hod., večeře 19.00-
21.30 hod., vše formou bufetu, bar u ba-
zénu 10.00 - 18.00 hod., lobby bar 18.00 
- 24.00 hod. 

Poloha: hotel je umístěn přímo u krásné, 
dlouhé písčité pláže s bílým pískem, ob-
klopený zahradou, 2 km od centra Mi-
doun, 46 km od Zarzisu, 25 km od mezi-
národního letiště Djerba-Zarzis, 2 km od 
golfového klubu. 

Vybavení: 170 pokojů, recepce, restau-
race, bazén, noční bar, hlavní bar, lobby 
bar, bar u bazénu, trezor, pronájem aut, 
terasa, animace, WiFi, místnost na hraní, 
praní prádla, salon krásy, parkování, mi-
niklub, fotbalové hřiště, SPA, posilovna. 

Internet: WiFi zdarma 

Ubytování: standardní 2lůžkové pokoje 
s možností přistýlky (family pokoje na vy-
žádání), koupelna/WC, SAT/TV, telefon, 
lednice, klimatizace, trezor (za poplatek), 
balkon/terasa 

Služby za poplatek: trezor, praní prád-
la, salon krásy, SPA, pronájem vozu. 

Pro děti: dětský klub 

www.firo.cz/TBB278

Komfortní 4* hotel ze sítě hotelů CHECK IN, situovaný přímo u písčité pláže.

Možnosti obsazení: standard pokoj: XX / XXx / XXX
family pokoj: XXxx / XXXx / XXXX / XXXXx

Hotel Check In Djerba Bakour Beach 

přímo u písčité pláže

all inclusive 

PRAHA
BRNO

novinka v nabídce
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DJERBA / MIDOUN

Stravování: all inclusive

All inclusive: snídaně, obědy a veče-
ře formou bufetu v hlavní restauraci, 
odpolední lehké občerstvení 15.00–
18.00 hod. (např. sendviče, minipizza, 
palačinky), odpolední káva, čaj a záku-
sek. V době 10.00–01.00 hod. neome-
zená možnost konzumace vybraných 
místních nealkoholických a alkoholic-
kých nápojů 10.00–24.00 hod. Spor-
tovní vyžití a animační denní i večerní 
programy: stolní tenis, volejbal, šipky, 
aerobik, vodní gymnastika, pétanque. 
Tenis a fitness – 1 hod. denně (rezer-
vace 24 hod. předem na recepci), plá-
žové osušky (oproti vratné záloze). * 
uvedené časy jsou orientační 

Poloha: rozlehlý, v zeleni udržovaný 
hotelový komplex je situován přímo 
u rozlehlé pláže (mezi pláží a zahradou 
jsou písečné duny), v palmové zahradě 

o rozloze 14 ha, nedaleko 27jamko-
vého golfového hřiště. Komplex tvoří 
hlavní budova a 8 menších budov, je 
vzdálen cca 6 km od centra města Mi-
doun, cca 18 km od města Houmpt 
Souk a 25 km od letiště na Djerbě.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, ně-
kolik barů a restaurací: plážový snack 
bar, lobby bar, hlavní restaurace urče-
ná pro hlavní jídla, snack bar u bazé-
nu, tematická restaurace, obchod se 
suvenýry a butik, vnitřní bazén, velký 
venkovní bazén, oddělený venkovní 
dětský bazén, lehátka a slunečníky 
u bazénu i na pláži zdarma. 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: všech 300 moderních 
2lůžkových pokojů je vybaveno kou-
pelnou/WC, vysoušečem vlasů, mini-
barem, telefonem, SAT/TV,  klimatizací, 
trezorem (za poplatek), WiFi připoje-
ním zdarma, balkonem nebo terasou, 
k dispozici je několik typů pokojů - 
s výhledem do zahrady, s výhledem na 
bazén, s výhledem na moře a bočním 
výhledem na moře, rodinné pokoje, 
propojené pokoje. 

Služby za poplatek: trezor na pokoji, 
masáže a turecké lázně, služby v ka-
deřnictví,  klimatizovaný konferenční 

sál, hotelový lékař na vyžádání, prá-
delna, vodní motorizované sporty na 
pláži, nedaleko od hotelu – potápění, 
golfové hřiště, jízda na koních.

Pro děti: hotelový dětský klub pro děti 
4–12 let, dětský bazén, dětské hřiště.

Poznámka: lety ve směru Brno - Djer-
ba (cesta tam) mají mezipřistání v Os-
travě (odletový den v úterý, v období 
4.6.-8.10.2019)

Povinné příplatky: pobytová taxa  
3 TND za osobu/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu. Pobytovou 
taxu hradí osoby starší 12 let včetně. 
Taxa se hradí max. za 7 nocí. 

www.firo.cz/TMM278

Hotel nabízí velmi kvalitní služby, jeho výhodná poloha u pláže i blízko centra je ideál-
ním místem pro perfektní dovolenou.  Pochvalné ohlasy a pozitivní recenze přivádějí 
do hotelu stále nové klienty a mnozí se sem poněkolikáté vracejí. 

Možnosti obsazení: standardní pokoj s výhledem do zahrady/na bazén/moře: 
XX / XXX / XXx 
rodinný pokoj: XXx / XXxx / XXXx / XXX / XXXX

Hotel Iberostar Mehari Djerba 

DJERBA / MIDOUN

Stravování: all inclusive

All inclusive: snídaně, obědy a veče-
ře formou bufetu, během dne lehké 
občerstvení, místní nealkoholické a al-
koholické nápoje místní výroby během 
dne v neomezeném množství a dle 
otevírací doby příslušných barů, u ve-
čeře vyžadován dress code. 

Poloha: v klidném místě turistické 
zóny Midoun, u pláže s jemným pís-
kem, 27 km od letiště, centrum a ná-
kupní možnosti 6 km. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, hlav-
ní restaurace, bar, snack bar, minimar-
ket, obchod se suvenýry, kadeřnictví, 
konferenční místnost, bazény - dětský 
bazén, krytý bazén, venkovní bazén, 
slunečníky a lehátka na pláži a u bazé-
nu zdarma, dětské hřiště, sportovní ak-

tivity (tenisové kurty, volejbal, plážový 
volejbal, fitness, aerobik, minigolf aj.), 
animační programy 

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: standardní pokoje s mož-
ností jedné přistýlky pro dítě nebo pro 
dospělou osobu, pokoje s výhledem 
na moře s možností jedné přistýlky 
pro dítě nebo pro dospělou osobu. 
Vybavení pokojů: centrálně ovládaná 
klimatizace (v hlavní sezoně), telefon, 
TV, minibar, koupelna s WC, vysoušeč 
vlasů, WiFi, trezor, balkon nebo terasa. 

Služby za poplatek: sportovní aktivi-
ty (vodní sporty na pláži, golf, elektro-
nické hry, kulečník aj.), wellness, Maya 
plážový bar. 

Pro děti: dětský bazén, dětské hřiště, 
miniklub. 

Povinné příplatky: pobytová taxa  
3 TND za osobu/noc splatná v den 
příjezdu na recepci hotelu. Pobytovou 
taxu hradí osoby starší 12 let včetně. 
Taxa se hradí max. za 7 nocí. 

www.firo.cz/TIK278

Vynikající 5* hotel s vysoce kvalitními službami a skvělou kuchyní je umístěný upro-
střed palmové zahrady a je ideální volbou i pro nejnáročnější klienty. Příznivci golfu si 
zde přijdou na své, jelikož mohou navštívit nedaleké 27jamkové golfové hřiště.

Možnosti obsazení: standard pokoj: XX / XXx / XXX
pokoj s výhledem na moře: XX / XXx / XXX

Royal Garden Palace 

přímo u písčité pláže

all inclusive 

1. dítě do 7 let
 od 99 Kč (rodinný pokoj)

PRAHA
BRNO

přímo u písčité pláže

all inclusive 

1. dítě do 7 let
 od 99 Kč

PRAHA
BRNO
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TUNISKO › DJERBA

bezplatně 
WiFi

lehátka na 
pláži 

oblíbený 
hotel

bezplatně 
WiFi

lehátka na 
pláži 

wellnessgolf
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EGYPT › HURGHADA

� 
Největší turistické magnety 
Egypta by se daly shrnout 
do několika slov. Jsou 
jimi bezesporu pyramidy, 

životadárná řeka Nil, chrámy z dob 
faraónů, vystavěné při jejích březích, 
a kouzelné Rudé moře. Egypt uchvátí 
každého, ať už si chce zaplavat a zasurfovat ve vlnách 
moře, potápět se nebo podniknout velkou cestu, která v sobě zahrne 
kompletní prohlídku těch nejzajímavějších míst. Navštivte s námi 
letovisko Hurghada, Marsa Alam či Sharm El Sheikh nebo se s námi 
vydejte na poznávací okruh podél Egypta a přesvědčte se o jeho 
magické kráse. Pokud jste Egypt ještě nenavštívili, teď je ten správný 
čas vydat se s námi na jeho poznání!

Kompletní nabídku fakultativních výletů naleznete na www.� rotour.cz.

INFORMACE rozloha: 1 001 739 km2 • počet obyvatel: 77,5 mil. • časový posun: GMT + 1 hodina (v době souběhu zimního času) 
v Egyptě a v období letního času v ČR je v obou zemích čas shodný (v dubnu až v říjnu) • měna: egyptská libra, 1 EGP = cca 1,24 Kč 

• úřední jazyk: arabština • doba letu: cca 4–4,5 hodiny

POTÁPĚNÍ česky hovořící personál včetně instruktorů potápění, nabídka jak pro úplné začátečníky, tak pro zcela profesionální potápěče
• jedny z nejkrásnějších potápěčských lokalit světa • plně vybavená centra vodních sportů nejen na plážích, 

ale i v rámci některých hotelových komplexů

FIRO NÁZOR dlouhé písčité pláže, moře s překrásnými korály • nesčetné množství archeologických památek 
• poznávací zájezdy – kompletní nabídka v katalogu Poznávací zájezdy 2019

AKTIVNÍ DOVOLENÁ bohatá nabídka sportovního vyžití na plážích i v hotelech, profesionální animační hotelové týmy,
potápěčská centra, aquaparky • golfová hřiště mezinárodní úrovně • široká nabídka fakultativních výletů 

• poznávací zájezdy – kompletní nabídka v katalogu Poznávací zájezdy 2020
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FIRO NÁZOR

delegát 
FIRO-tour
v oblasti 

Hurghada, 
Marsa Alam

 anglicky mluvící 
zástupce 

partnerské CK
v oblasti 

Sharm El Sheikh

potápění

Hurghada
Ve vlastním centru města můžete navštívit typické arabské tržiště či posedět v některé 
ze zdejších originálních čajoven a okusit kromě čaje nebo kávy s lahodnými arabskými 
dezerty i vyhlášenou vodní dýmku. 

Soma Bay
Letovisko ležící asi 5 km severně od Safagy 

a  50  km od Hurghady se rozkládá na poloostrově, 
který je ze všech stran omýván Rudým mořem. Po-
skytuje tak výborné podmínky pro potápění a  vod-
ní sporty. Nádherná písčitá pláž má v  některých 
místech pozvolný vstup do moře vhodný pro rodiny 
s dětmi. Pouštní 18jamkové golfové hřiště Cascades 
bylo zařazeno mezi 20 nejlepších golfových hřišť 
světa. Transfer z letiště Hurghada do Soma Bay trvá 
cca 90 minut.

Makadi Bay
Letovisko proslulé zejména díky svým nádherným 

plážím a krásným korálům je ideální pro šnorchlo vání, 
pro potápění je pak nejlepším místem záliv Sharm El 
Arab. V  Makadi Bay jsou většinou luxusnější kapacity 
na vysoké úrovni. Centrem Makadi projíždí malý turis-
tický vláček. Transfer z letiště  Hurghada do Makadi trvá 
cca 50 minut.

Sahl Hasheesh
Tzv. „Zelené údolí“ se nachází mezi Hurghadou 

a  Makadi Bay a  nabízí ubytování v  luxusních hote-
lích s nádhernou písčitou pláží. Vzdálenost do centra 
 Hurghady je asi 20 km a transfer z letiště Hurghada 
trvá cca 40 minut.

El Quseir
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Luxor
Luxor bývá často nazýván největším muzeem pod 

otevřeným nebem. Skládá se ze tří částí – města Lu-
xor na východním břehu Nilu (město živých), Karnaku 
severně od Luxoru a Théb na západním břehu (město 
mrtvých). Při výletu do Luxoru vám ukážeme všechna 
tři města s  jejich chrámy, podíváte se k chrámu krá-
lovny Hatšepsovet, do Údolí králů i  k  Memnonovým 
kolosům. 

Káhira
Perla Orientu, město tisíce minaretů a směs staro-

věké a moderní egyptské civilizace. Káhira je největším 
městem Afriky, ležícím na křižovatce obchodních cest ve-
doucích do Afriky, Evropy i Asie. Město, kde se setkává mi-
nulost se současností. Na východním břehu Nilu nalez-
nete stopy islámské, křesťanské a židovské kultury, které 
jsou 2000 let staré. Na západním břehu pak navštívíte 
starověké město Memphis (Gíza) a pyramidy – jediný za-
chovaný div světa. Cesta Káhirou je jako projížďka minu-
lostí, na které se můžete seznámit nejen s pyramidami 
a S  ̈ngou v Gíze, ale navštívíte také Egyptské muzeum, 
institut papyru a galerii esencí. Celodenní výlet včetně 
oběda a vstupů.

Giftun
Celodenní lodní výlet na nedaleký ostrov Giftun. Se 

zastávkami u  korálových útesů na šnorchlování, odpo-
činkem na pláži, včetně zajištěného oběda a zapůjčení 
výbavy na šnorchlování.

Moto safari
Zpravidla odpolední výlet do pouště na čtyřkol-

kách (není nutný řidičský průkaz, děti do 16 let pouze 
v doprovodu dospělé osoby). Zavítejte do beduínské 
vesnice, kde se můžete projet na velbloudech, ochut-
nat místní chléb a na závěr si dát tradiční večeři for-
mou barbecue.

Seascope
Tento výlet je skvělou možností pro zaryté su-

chozemce, jak si nenechat ujít krásy Rudého moře. 
Zhruba 90minutová jízda ve speciálně upravené lodi 
s proskleným dnem do hloubky cca 6 m, s pozorová-
ním podmořského života a prohlídkou korálů a pest-
robarevných rybek nesčetných druhů.

Potápění
Potápění v  nejkrásnějších lokalitách Hurghady. 

Nenechte si ujít neopakovatelný zážitek pod hladi-
nou Rudého moře s  nepřeberným množstvím růz-
norodých ryb i jiných mořských živočichů. Budete mít 
možnost zaplavat si také s delfíny. Nabízíme potápě-
ní s  českým instruktorem s  použitím 
nejkvalitnějšího potápěčského 
vybavení, potápění pro drži-
tele licence,  šnorchlování, 
4denní kurz ukončený 
získáním licence, která 
má celosvětovou plat-
nost apod.

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy do Hurghady na 7/14 nocí
– z Prahy do Hurghady na 10/11 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Hurghada–
Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků a palivového 
příplatku • transfer letiště–hotel–letiště • příslušný počet nocí 

ve vybraném hotelu • stravování dle výběru • služby místního 
delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Ceny zájezdů nezahrnují: vstupní vízum (850 Kč)

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• vstupní vízum (850 Kč)

Poznámka: vstupní vízum do Egypta je možné zajistit před 
odletem prostřednictvím CK FIRO-tour (850 Kč) nebo zakoupit 
přímo na letišti v Egyptě (za poplatek cca 30 USD). 

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

z letiště do hotelu a zpět (obousměrný transfer, ceny na vyžádání)

VÝLETY

CENY VÝLETŮ dospělý

Luxor 1 den 105 USD
Káhira 1 den 105 USD
Giftun 35 USD
Moto Safari 50 USD
Seascope 50 USD
Potápění od 50 USD

Pozn.: Uvedené ceny jsou pouze orientační. Možnost 
dalších fakultativních výletů a bližší informace k organizaci 
a realizaci jednotlivých výletů vám podá delegát FIRO-tour, 
u kterého můžete fakultativní výlety zakoupit.
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Největší turistické magnety 
Egypta by se daly shrnout 
do několika slov. Jsou 
jimi bezesporu pyramidy, 

životadárná řeka Nil, chrámy z dob 
faraónů, vystavěné při jejích březích, 
a kouzelné Rudé moře. Egypt uchvátí 
každého, ať už si chce zaplavat a zasurfovat ve vlnách 
moře, potápět se nebo podniknout velkou cestu, která v sobě zahrne 
kompletní prohlídku těch nejzajímavějších míst. Navštivte s námi 
letovisko Hurghada, Marsa Alam či Sharm El Sheikh nebo se s námi 
vydejte na poznávací okruh podél Egypta a přesvědčte se o jeho 
magické kráse. Pokud jste Egypt ještě nenavštívili, teď je ten správný 
čas vydat se s námi na jeho poznání!

Kompletní nabídku fakultativních výletů naleznete na www.� rotour.cz.

INFORMACE rozloha: 1 001 739 km2 • počet obyvatel: 77,5 mil. • časový posun: GMT + 1 hodina (v době souběhu zimního času) 
v Egyptě a v období letního času v ČR je v obou zemích čas shodný (v dubnu až v říjnu) • měna: egyptská libra, 1 EGP = cca 1,24 Kč 

• úřední jazyk: arabština • doba letu: cca 4–4,5 hodiny

POTÁPĚNÍ česky hovořící personál včetně instruktorů potápění, nabídka jak pro úplné začátečníky, tak pro zcela profesionální potápěče
• jedny z nejkrásnějších potápěčských lokalit světa • plně vybavená centra vodních sportů nejen na plážích, 

ale i v rámci některých hotelových komplexů

FIRO NÁZOR dlouhé písčité pláže, moře s překrásnými korály • nesčetné množství archeologických památek 
• poznávací zájezdy – kompletní nabídka v katalogu Poznávací zájezdy 2019

AKTIVNÍ DOVOLENÁ bohatá nabídka sportovního vyžití na plážích i v hotelech, profesionální animační hotelové týmy,
potápěčská centra, aquaparky • golfová hřiště mezinárodní úrovně • široká nabídka fakultativních výletů 

• poznávací zájezdy – kompletní nabídka v katalogu Poznávací zájezdy 2020
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FIRO NÁZOR

delegát 
FIRO-tour
v oblasti 

Hurghada, 
Marsa Alam

 anglicky mluvící 
zástupce 

partnerské CK
v oblasti 

Sharm El Sheikh

potápění

Hurghada
Ve vlastním centru města můžete navštívit typické arabské tržiště či posedět v některé 
ze zdejších originálních čajoven a okusit kromě čaje nebo kávy s lahodnými arabskými 
dezerty i vyhlášenou vodní dýmku. 

Soma Bay
Letovisko ležící asi 5 km severně od Safagy 

a  50  km od Hurghady se rozkládá na poloostrově, 
který je ze všech stran omýván Rudým mořem. Po-
skytuje tak výborné podmínky pro potápění a  vod-
ní sporty. Nádherná písčitá pláž má v  některých 
místech pozvolný vstup do moře vhodný pro rodiny 
s dětmi. Pouštní 18jamkové golfové hřiště Cascades 
bylo zařazeno mezi 20 nejlepších golfových hřišť 
světa. Transfer z letiště Hurghada do Soma Bay trvá 
cca 90 minut.

Makadi Bay
Letovisko proslulé zejména díky svým nádherným 

plážím a krásným korálům je ideální pro šnorchlo vání, 
pro potápění je pak nejlepším místem záliv Sharm El 
Arab. V  Makadi Bay jsou většinou luxusnější kapacity 
na vysoké úrovni. Centrem Makadi projíždí malý turis-
tický vláček. Transfer z letiště  Hurghada do Makadi trvá 
cca 50 minut.

Sahl Hasheesh
Tzv. „Zelené údolí“ se nachází mezi Hurghadou 

a  Makadi Bay a  nabízí ubytování v  luxusních hote-
lích s nádhernou písčitou pláží. Vzdálenost do centra 
 Hurghady je asi 20 km a transfer z letiště Hurghada 
trvá cca 40 minut.

El Quseir
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Luxor
Luxor bývá často nazýván největším muzeem pod 

otevřeným nebem. Skládá se ze tří částí – města Lu-
xor na východním břehu Nilu (město živých), Karnaku 
severně od Luxoru a Théb na západním břehu (město 
mrtvých). Při výletu do Luxoru vám ukážeme všechna 
tři města s  jejich chrámy, podíváte se k chrámu krá-
lovny Hatšepsovet, do Údolí králů i  k  Memnonovým 
kolosům. 

Káhira
Perla Orientu, město tisíce minaretů a směs staro-

věké a moderní egyptské civilizace. Káhira je největším 
městem Afriky, ležícím na křižovatce obchodních cest ve-
doucích do Afriky, Evropy i Asie. Město, kde se setkává mi-
nulost se současností. Na východním břehu Nilu nalez-
nete stopy islámské, křesťanské a židovské kultury, které 
jsou 2000 let staré. Na západním břehu pak navštívíte 
starověké město Memphis (Gíza) a pyramidy – jediný za-
chovaný div světa. Cesta Káhirou je jako projížďka minu-
lostí, na které se můžete seznámit nejen s pyramidami 
a S  ̈ngou v Gíze, ale navštívíte také Egyptské muzeum, 
institut papyru a galerii esencí. Celodenní výlet včetně 
oběda a vstupů.

Giftun
Celodenní lodní výlet na nedaleký ostrov Giftun. Se 

zastávkami u  korálových útesů na šnorchlování, odpo-
činkem na pláži, včetně zajištěného oběda a zapůjčení 
výbavy na šnorchlování.

Moto safari
Zpravidla odpolední výlet do pouště na čtyřkol-

kách (není nutný řidičský průkaz, děti do 16 let pouze 
v doprovodu dospělé osoby). Zavítejte do beduínské 
vesnice, kde se můžete projet na velbloudech, ochut-
nat místní chléb a na závěr si dát tradiční večeři for-
mou barbecue.

Seascope
Tento výlet je skvělou možností pro zaryté su-

chozemce, jak si nenechat ujít krásy Rudého moře. 
Zhruba 90minutová jízda ve speciálně upravené lodi 
s proskleným dnem do hloubky cca 6 m, s pozorová-
ním podmořského života a prohlídkou korálů a pest-
robarevných rybek nesčetných druhů.

Potápění
Potápění v  nejkrásnějších lokalitách Hurghady. 

Nenechte si ujít neopakovatelný zážitek pod hladi-
nou Rudého moře s  nepřeberným množstvím růz-
norodých ryb i jiných mořských živočichů. Budete mít 
možnost zaplavat si také s delfíny. Nabízíme potápě-
ní s  českým instruktorem s  použitím 
nejkvalitnějšího potápěčského 
vybavení, potápění pro drži-
tele licence,  šnorchlování, 
4denní kurz ukončený 
získáním licence, která 
má celosvětovou plat-
nost apod.

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy do Hurghady na 7/14 nocí
– z Prahy do Hurghady na 10/11 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Hurghada–
Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků a palivového 
příplatku • transfer letiště–hotel–letiště • příslušný počet nocí 

ve vybraném hotelu • stravování dle výběru • služby místního 
delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Ceny zájezdů nezahrnují: vstupní vízum (850 Kč)

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• vstupní vízum (850 Kč)

Poznámka: vstupní vízum do Egypta je možné zajistit před 
odletem prostřednictvím CK FIRO-tour (850 Kč) nebo zakoupit 
přímo na letišti v Egyptě (za poplatek cca 30 USD). 

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

z letiště do hotelu a zpět (obousměrný transfer, ceny na vyžádání)

VÝLETY

CENY VÝLETŮ dospělý

Luxor 1 den 105 USD
Káhira 1 den 105 USD
Giftun 35 USD
Moto Safari 50 USD
Seascope 50 USD
Potápění od 50 USD

Pozn.: Uvedené ceny jsou pouze orientační. Možnost 
dalších fakultativních výletů a bližší informace k organizaci 
a realizaci jednotlivých výletů vám podá delegát FIRO-tour, 
u kterého můžete fakultativní výlety zakoupit.
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Nachází se 25 km od nejjižnějšího cípu Sinajského 
poloostrova. Charakterizují ho rozsáhlé písčité plá-
že a skvělé možnosti potápění ke korálovým útesům 
s  bohatým podmořským životem. Letovisko je ole-
mováno pásem vysokých hor a hlubokých údolí.

Naama Bay 
Leží cca 9 km jižně od letiště, je nejživějším stře-

diskem v oblasti Sharm El Sheikh. Najdete zde moder-
ní centrum, řadu nákupních možností, příjemných 
restaurací a barů, typických egyptských kaváren i dis-
koték a nočních klubů.

Nabq Bay 
Toto moderní letovisko se nachází cca 5 km 

severně od letiště. Je známo rozsáhlými hotelový-
mi komplexy a  fascinujícím barevným podmoř-
ským světem. Večer se můžete projít po pobřežní 
promenádě a  vyzkoušet si smlouvání v  místních 

 obchůdcích nebo jen tak posedět v některém z mno-
ha barů a kavárniček.

Ras Om El Seid 
Letovisko vzdálené cca 15 km od letiště a cca 2 km 

od starého tržiště. Turistické centrum tvoří různé ob-
chůdky, restaurace a bary. 

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy do Sharm El Sheikhu na 7 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Sharm El Sheikh–
Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků a palivového příplatku 
• transfer letiště–hotel–letiště • příslušný počet nocí ve vybraném 

ubytování • stravování dle výběru • služby delegáta – anglicky mluvící 
zástupce partnerské CK • zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Ceny zájezdů nezahrnují: vstupní vízum (850 Kč)

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění

Poznámka: vstupní vízum do Egypta je možné zařídit před 
odletem prostřednictvím CK FIRO-tour (850 Kč) nebo zakoupit 
přímo na letišti v Egyptě (za poplatek 30 USD). V oblasti Sharm 
El Sheikh při pobytu do 14 dní není zapotřebí víz. Pokud však 
chcete cestovat z těchto resortů do Káhiry, resp. mimo Sinaj, je 
potřebné si vízum zajistit.

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 

1 990 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

z letiště do hotelu a zpět (obousměrný transfer, ceny na vyžádání)

Sharm El Sh� kh
Původní rybářská osada je v současnosti 
jedno z nejmodernějších egyptských 
přímořských letovisek (označované 
také za Las Vegas Egypta), které se 
zároveň stalo jednou z nejoblíbenějších 
potápěčských lokalit světa.

VÝLETY

Lodní výlet se šnorchlováním 
Ras Mohamed

Chráněná krajinná oblast Ras Mohamed se nachá-
zí v  jižním cípu Sinajského poloostrova. Spatříte 
zde nedotčený podmořský svět jedinečné fauny 
a  � óry, který je jako stvořený pro všechny přízniv-
ce  šnorchlování. 

Lodní výlet se šnorchlováním u ostrova Tiran
Ostrov Tiran se nachází již na území Saudské Ará-

bie. Tento ostrov je proslulý nejen překrásnými útesy, 
ale rovněž fantastickým podvodním životem, jedním 
z  nejúchvatnějších míst jako stvořených pro šnorch-
lování nebo potápění. V průběhu dvou přibližně hodi-
nových zastavení na širém moři, objevíte krásy tohoto 
ostrova.

Potápěčské intro balíčky
1 nebo 2 ponory

Dovolená v Egyptě nikdy nebude úplná, když se nepů-
jdete potápět. Pokud jste se ještě nepotápěli, můžeme 
vám zorganizovat úvodní lekci. Potápění kolem pře-
krásného ostrova Tiran. Můžete vidět nepředstavitel-
né krásy korálových útesů. V případě příznivého počasí 
bude možné se potápět u vraku. Jedná se o 15minuto-
vý ponor do hloubky cca 10 m s asistencí potápěčského 
instruktora.

Skalní hrobky v Petře
Petra, město vytesané do skal v  horách jižního 

Jordánska, patří mezi jednu z  nejpozoruhodnějších 
pamětihodností, nedávno vyhlášenou za jeden z novo-
dobých sedmi divu světa.

Jeruzalém a Mrtvé moře
Díky blízkosti Izraele doporučujeme využít této 

skvělé příležitosti a  vydat se do Jeruzaléma. Cestou 
vás bude čekat relaxační zastávka u  Mrtvého moře 
s možností koupání a nákupů vyhlášených produktů 
s léčivými minerály. Poté se přesunete do Jeruzaléma 
a  prohlédnete si Svaté město 3 hlavních světových 
 náboženství.
Z  Olivetské hory se vám naskytne krásný výhled na 
celé staré město s dominantou Skalního dómu, meši-
tou Al Aksá či Dominus Flevis. Při procházce postupně 
uvidíte Zeď nářků, Chrámovou horu a projdete Křížo-
vou cestou na Golgotu, kde navštívíte Chrám Božího 
hrobu.

Mojžíšova hora
Výlet začíná kolem 23.00 hod., kdy ze Sharm 

El  Sheikhu vyráží autobuse, který vás po cca 3 hodi-
nách doveze ke klášteru sv. Kateřiny, který se nachází 
ve výšce 1 570 m n. m. Odtud začíná výstup na Mojžíšo-
vu horu (2 285 m n. m). Na vrcholu, kam dojdete kolem 
5.00 hod. zažijete dechberoucí vý-
chod slunce. 

S  kompletní nabídkou 
a veškerými detaily k na-
bízeným výletům vás 
seznámí delegát FIRO-
-tour na místě.

CENY VÝLETŮ dospělý

Ras Mohamed – lodí 40 USD
Lodní výlet se šnorchlováním 
u ostrova Tiran  35 USD
Potápěčské intro balíčky 
1 nebo 2 ponory 45 USD/1 intro ponor, 
 60 USD/2 intro ponory 
Skalní hrobky v Petře 270 USD
Jeruzelém a Mŕtve moře 140 USD
Mojžišova hora 50 USD

Pozn.: Uvedené ceny jsou orientační. Bližší informace 
k organizaci a realizaci jednotlivých výletů vám podá delegát 
FIRO-tour, u kterého můžete fakultativní výlety zakoupit.
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Marsa Alam
Nachází se na spojnici pobřeží Rudého 
moře a silnice, která vede k 230 km 
vzdálenému pobřeží Edfu. 
Podél této spojnice lze najít několik míst s  nápisy 
ve skalách, které zobrazují např. žirafy, dobytek, ale 
i scény z lovu apod. Zatímco tato oblast sloužila kdy-
si jako zdroj zlata, silnice sama byla důležitou ob-
chodní cestou mezi údolím Nilu a pobřežím Rudého 
moře. Marsa Alam je však především o moři, o po-
tápění a  relaxaci. Nejvýznamnějšími přednostmi 
tohoto místa jsou hlavně překrásné korálové útesy, 
azurově průzračné moře a úchvatné východy slun-
ce. Pozorování podmořského světa v  této oblasti je 
nepopsatelným zážitkem.

El Quseir
Klidné letovisko vzdálené od letiště 65 km patří 

k těm nejkrásnějším místem pro šnorchlováni v ce-
lém Egyptě.

Port Ghalib 
Nově vybudované, moderní přístavní měs-

tečko vzdálené jenom 5 minut od letiště v  Marsa 
Alam nabízí množství restaurací, kaváren a malých 
 obchůdků.

Luxor
Viz popis výletu u Hurghady.

Assuán a Abu Simbel
Během 2denního výletu spatříte postupně slav-

nou Assuánskou přehradu a krásný chrám ve Philae, 
který byl vybudován na ostrůvku uprostřed Nilu. Pro-
hlédnete si úžasný Abu Simbel, kde navštívíte chrámy 
Ramsese II. a jeho manželky Nefertari, a při zpáteční 
cestě vás čeká ještě prohlídka nejzachovalejšího chrá-
mu v Edfu.

Super safari
Spoustu skvělých zážitků získáte během odpo-

ledního výletu jeepem do nedaleké místní vesnice 
uprostřed pouště. Budete mít možnost poznat život 

m í s t n í c h 
beduínů, čeká vás projížďka na čtyřkolkách, 
ale také na velbloudech a tradiční večeře vč. nápojů.

Dolphin House
Nenechte si ujít neopakovatelný zážitek pod 

hladinou Rudého moře s  nepřeberným množstvím 
různorodých ryb i  jiných mořských živočichů. Celo-
denní výlet z  přístavu v  Marsa Alam do chráněné 
přírodní rezervace Dolphin House, se zastávkou na 
šnorchlování. 

Zátoka Abu Dabbab
Půldenní výlet s  návštěvou nejkrásnější a  nejna-

vštěvovanější zátoky v  Marsa Alam. Vyskytují se zde 
želvy karety, žraloci a mořské krávy (dugongové). Šnor-
chlování je zajištěno pod ve-
dením instruktora. 

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy do Marsa Alam na 7/14 nocí
– z Prahy do Marsa Alam na 10/11 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Marsa Alam–
Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků a palivového 
příplatku • transfer letiště - hotel - letiště • příslušný počet nocí 

ve vybraném hotelu • stravování dle výběru • služby místního 
delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Ceny zájezdů nezahrnují: vstupní vízum (850 Kč)

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• vstupní vízum (850 Kč)

Poznámka: vstupní vízum do Egypta je možné zajistit před 
odletem prostřednictvím CK FIRO-tour (850 Kč) nebo zakoupit 
přímo na letišti v Egyptě (za poplatek cca 30 USD). 

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

z letiště do hotelu a zpět (obousměrný transfer, ceny na vyžádání)

VÝLETY

CENY VÝLETŮ dospělý

Luxor 1 den 115 USD
Assuan a Abu Simbel 2 dny 240 USD
Super Safari 60 USD
Dolphin House 75 USD
Zátoka Abo Dabbab 50 USD

Pozn.: Uvedené ceny jsou pouze orientační. Možnost 
dalších fakultativních výletů a bližší informace k organizaci 
a realizaci jednotlivých výletů vám podá delegát FIRO-tour, 
u kterého můžete fakultativní výlety zakoupit.

m í s t n í c h 
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Nachází se 25 km od nejjižnějšího cípu Sinajského 
poloostrova. Charakterizují ho rozsáhlé písčité plá-
že a skvělé možnosti potápění ke korálovým útesům 
s  bohatým podmořským životem. Letovisko je ole-
mováno pásem vysokých hor a hlubokých údolí.

Naama Bay 
Leží cca 9 km jižně od letiště, je nejživějším stře-

diskem v oblasti Sharm El Sheikh. Najdete zde moder-
ní centrum, řadu nákupních možností, příjemných 
restaurací a barů, typických egyptských kaváren i dis-
koték a nočních klubů.

Nabq Bay 
Toto moderní letovisko se nachází cca 5 km 

severně od letiště. Je známo rozsáhlými hotelový-
mi komplexy a  fascinujícím barevným podmoř-
ským světem. Večer se můžete projít po pobřežní 
promenádě a  vyzkoušet si smlouvání v  místních 

 obchůdcích nebo jen tak posedět v některém z mno-
ha barů a kavárniček.

Ras Om El Seid 
Letovisko vzdálené cca 15 km od letiště a cca 2 km 

od starého tržiště. Turistické centrum tvoří různé ob-
chůdky, restaurace a bary. 

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy do Sharm El Sheikhu na 7 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Sharm El Sheikh–
Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků a palivového příplatku 
• transfer letiště–hotel–letiště • příslušný počet nocí ve vybraném 

ubytování • stravování dle výběru • služby delegáta – anglicky mluvící 
zástupce partnerské CK • zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Ceny zájezdů nezahrnují: vstupní vízum (850 Kč)

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění

Poznámka: vstupní vízum do Egypta je možné zařídit před 
odletem prostřednictvím CK FIRO-tour (850 Kč) nebo zakoupit 
přímo na letišti v Egyptě (za poplatek 30 USD). V oblasti Sharm 
El Sheikh při pobytu do 14 dní není zapotřebí víz. Pokud však 
chcete cestovat z těchto resortů do Káhiry, resp. mimo Sinaj, je 
potřebné si vízum zajistit.

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 

1 990 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

z letiště do hotelu a zpět (obousměrný transfer, ceny na vyžádání)

Sharm El Sh� kh
Původní rybářská osada je v současnosti 
jedno z nejmodernějších egyptských 
přímořských letovisek (označované 
také za Las Vegas Egypta), které se 
zároveň stalo jednou z nejoblíbenějších 
potápěčských lokalit světa.

VÝLETY

Lodní výlet se šnorchlováním 
Ras Mohamed

Chráněná krajinná oblast Ras Mohamed se nachá-
zí v  jižním cípu Sinajského poloostrova. Spatříte 
zde nedotčený podmořský svět jedinečné fauny 
a  � óry, který je jako stvořený pro všechny přízniv-
ce  šnorchlování. 

Lodní výlet se šnorchlováním u ostrova Tiran
Ostrov Tiran se nachází již na území Saudské Ará-

bie. Tento ostrov je proslulý nejen překrásnými útesy, 
ale rovněž fantastickým podvodním životem, jedním 
z  nejúchvatnějších míst jako stvořených pro šnorch-
lování nebo potápění. V průběhu dvou přibližně hodi-
nových zastavení na širém moři, objevíte krásy tohoto 
ostrova.

Potápěčské intro balíčky
1 nebo 2 ponory

Dovolená v Egyptě nikdy nebude úplná, když se nepů-
jdete potápět. Pokud jste se ještě nepotápěli, můžeme 
vám zorganizovat úvodní lekci. Potápění kolem pře-
krásného ostrova Tiran. Můžete vidět nepředstavitel-
né krásy korálových útesů. V případě příznivého počasí 
bude možné se potápět u vraku. Jedná se o 15minuto-
vý ponor do hloubky cca 10 m s asistencí potápěčského 
instruktora.

Skalní hrobky v Petře
Petra, město vytesané do skal v  horách jižního 

Jordánska, patří mezi jednu z  nejpozoruhodnějších 
pamětihodností, nedávno vyhlášenou za jeden z novo-
dobých sedmi divu světa.

Jeruzalém a Mrtvé moře
Díky blízkosti Izraele doporučujeme využít této 

skvělé příležitosti a  vydat se do Jeruzaléma. Cestou 
vás bude čekat relaxační zastávka u  Mrtvého moře 
s možností koupání a nákupů vyhlášených produktů 
s léčivými minerály. Poté se přesunete do Jeruzaléma 
a  prohlédnete si Svaté město 3 hlavních světových 
 náboženství.
Z  Olivetské hory se vám naskytne krásný výhled na 
celé staré město s dominantou Skalního dómu, meši-
tou Al Aksá či Dominus Flevis. Při procházce postupně 
uvidíte Zeď nářků, Chrámovou horu a projdete Křížo-
vou cestou na Golgotu, kde navštívíte Chrám Božího 
hrobu.

Mojžíšova hora
Výlet začíná kolem 23.00 hod., kdy ze Sharm 

El  Sheikhu vyráží autobuse, který vás po cca 3 hodi-
nách doveze ke klášteru sv. Kateřiny, který se nachází 
ve výšce 1 570 m n. m. Odtud začíná výstup na Mojžíšo-
vu horu (2 285 m n. m). Na vrcholu, kam dojdete kolem 
5.00 hod. zažijete dechberoucí vý-
chod slunce. 

S  kompletní nabídkou 
a veškerými detaily k na-
bízeným výletům vás 
seznámí delegát FIRO-
-tour na místě.

CENY VÝLETŮ dospělý

Ras Mohamed – lodí 40 USD
Lodní výlet se šnorchlováním 
u ostrova Tiran  35 USD
Potápěčské intro balíčky 
1 nebo 2 ponory 45 USD/1 intro ponor, 
 60 USD/2 intro ponory 
Skalní hrobky v Petře 270 USD
Jeruzelém a Mŕtve moře 140 USD
Mojžišova hora 50 USD

Pozn.: Uvedené ceny jsou orientační. Bližší informace 
k organizaci a realizaci jednotlivých výletů vám podá delegát 
FIRO-tour, u kterého můžete fakultativní výlety zakoupit.
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Marsa Alam
Nachází se na spojnici pobřeží Rudého 
moře a silnice, která vede k 230 km 
vzdálenému pobřeží Edfu. 
Podél této spojnice lze najít několik míst s  nápisy 
ve skalách, které zobrazují např. žirafy, dobytek, ale 
i scény z lovu apod. Zatímco tato oblast sloužila kdy-
si jako zdroj zlata, silnice sama byla důležitou ob-
chodní cestou mezi údolím Nilu a pobřežím Rudého 
moře. Marsa Alam je však především o moři, o po-
tápění a  relaxaci. Nejvýznamnějšími přednostmi 
tohoto místa jsou hlavně překrásné korálové útesy, 
azurově průzračné moře a úchvatné východy slun-
ce. Pozorování podmořského světa v  této oblasti je 
nepopsatelným zážitkem.

El Quseir
Klidné letovisko vzdálené od letiště 65 km patří 

k těm nejkrásnějším místem pro šnorchlováni v ce-
lém Egyptě.

Port Ghalib 
Nově vybudované, moderní přístavní měs-

tečko vzdálené jenom 5 minut od letiště v  Marsa 
Alam nabízí množství restaurací, kaváren a malých 
 obchůdků.

Luxor
Viz popis výletu u Hurghady.

Assuán a Abu Simbel
Během 2denního výletu spatříte postupně slav-

nou Assuánskou přehradu a krásný chrám ve Philae, 
který byl vybudován na ostrůvku uprostřed Nilu. Pro-
hlédnete si úžasný Abu Simbel, kde navštívíte chrámy 
Ramsese II. a jeho manželky Nefertari, a při zpáteční 
cestě vás čeká ještě prohlídka nejzachovalejšího chrá-
mu v Edfu.

Super safari
Spoustu skvělých zážitků získáte během odpo-

ledního výletu jeepem do nedaleké místní vesnice 
uprostřed pouště. Budete mít možnost poznat život 

m í s t n í c h 
beduínů, čeká vás projížďka na čtyřkolkách, 
ale také na velbloudech a tradiční večeře vč. nápojů.

Dolphin House
Nenechte si ujít neopakovatelný zážitek pod 

hladinou Rudého moře s  nepřeberným množstvím 
různorodých ryb i  jiných mořských živočichů. Celo-
denní výlet z  přístavu v  Marsa Alam do chráněné 
přírodní rezervace Dolphin House, se zastávkou na 
šnorchlování. 

Zátoka Abu Dabbab
Půldenní výlet s  návštěvou nejkrásnější a  nejna-

vštěvovanější zátoky v  Marsa Alam. Vyskytují se zde 
želvy karety, žraloci a mořské krávy (dugongové). Šnor-
chlování je zajištěno pod ve-
dením instruktora. 

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

ODLETY
– z Prahy do Marsa Alam na 7/14 nocí
– z Prahy do Marsa Alam na 10/11 nocí

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Marsa Alam–
Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků a palivového 
příplatku • transfer letiště - hotel - letiště • příslušný počet nocí 

ve vybraném hotelu • stravování dle výběru • služby místního 
delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Ceny zájezdů nezahrnují: vstupní vízum (850 Kč)

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
• vstupní vízum (850 Kč)

Poznámka: vstupní vízum do Egypta je možné zajistit před 
odletem prostřednictvím CK FIRO-tour (850 Kč) nebo zakoupit 
přímo na letišti v Egyptě (za poplatek cca 30 USD). 

Aktuální termíny 
a ceny na 

www. fi rotour.cz

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA

Děti 
již od 99 Kč

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI – 
SLUŽBA PRO VAŠE POHODLÍ A VĚTŠÍ SOUKROMÍ

z letiště do hotelu a zpět (obousměrný transfer, ceny na vyžádání)

VÝLETY

CENY VÝLETŮ dospělý

Luxor 1 den 115 USD
Assuan a Abu Simbel 2 dny 240 USD
Super Safari 60 USD
Dolphin House 75 USD
Zátoka Abo Dabbab 50 USD

Pozn.: Uvedené ceny jsou pouze orientační. Možnost 
dalších fakultativních výletů a bližší informace k organizaci 
a realizaci jednotlivých výletů vám podá delegát FIRO-tour, 
u kterého můžete fakultativní výlety zakoupit.

m í s t n í c h 



HURGHADA / HURGHADA

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penzeformou bufe-
tu (snídaně 07.00-10.00 hod., obědy 
12.30-14.30 hod., večeře 18.00-21.00 
hod.), pozdní snídaně v orientální re-
stauraci (10.00-11.00 hod.), lehké 
odpolední občerstvení (12.30-16.00 
hod.), pozdní večeře v orientální restau-
raci (21.00-00.00 hod.), neomezená 
konzumace vybraných místních alko-
holických a nealkoholických nápojů, * 
uvedené časy jsou orientační 

Poloha: hotel se nachází u písčité pláže 
(místy kamenitý povrch) s pozvolným 
vstupem do moře (možný je vstup přes 
molo). Letiště v Hurghadě se nachází 
asi 11 km od hotelu a centrum Hur-
ghady je vzdáleno asi 13 km od hotelu.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 2 re-
staurace (italská a orientální), bar u ba-
zénu, bar na pláži, lobby bar, rozsáhlá 
soustava bazénů (cca 2 700 m²), dětský 
bazén, dětský klub, aquapark (neome-

zený vstup zdarma) , herna, posilovna, 
tenisové kurty, travnaté hřiště na fot-
bal, diskotéka s barem, SPA centrum, 
maurská kavárna, obchody, konferenč-
ní místnost, velké množství animačních 
programů a sportovních aktivit - vodní 
pólo, volejbal, step aerobik, kurz břiš-
ních tanců, vodní gymnastika, tenis 
(vypůjčení vybavení za poplatek), stolní 
tenis, šipky, minigolf, společenské hry. 
Ručníky, lehátka a slunečníky na pláži 
i u bazénu zdarma. 

Internet: WiFi na recepci za poplatek. 

Ubytování: 2lůžkové standardně zaří-
zené pokoje jsou vybaveny klimatizací, 
koupelnou/WC, vysoušečem vlasů, 
telefonem, SAT/TV, minibarem, balko-
nem či terasou. Pokoje deluxe (renovo-
vané pokoje). Na vyžádání možnost ro-
dinných pokojů ( 2 propojené pokoje). 

Služby za poplatek: herna, SPA cent-
rum, biliár, potápěčské centrum, inter-
net a WiFi v lobby, vodní sporty na plá-
ži, prádelna, bowling, bruslení na ledu, 
kavárna, fresh džusy, herna, elektrické 
šipky, konferenční místnost. 

Pro děti: aquapark, dětský bazén, dět-
ské hřiště, miniklub, dětské menu, dět-
ská postýlka na vyžádání.

www.firo.cz/EIB228

Oblíbený hotelový komplex uspokojí jak rodiny s dětmi, tak i páry, které hledají aktivně 
strávenou dovolenou u krásné písčité pláže. Výhodou je krátký transfer z letiště. 

Možnosti obsazení: standardní pokoj: XX / XXX / XXx / XXxx (2. dítě bez nároku na 
vlastní lůžko) 
deluxe pokoj: XX/ XXx / XXxx (2. dítě bez nároku na vlastní lůžko) 
rodinný pokoj: XX / XXx / XXX / XXxx / XXXx / XXXxx / XXxxx / XXXX

Hotel Ali Baba Palace 

all inclusive 

1. dítě do 14 let
  od 99 Kč

2. dítě do 7 let
 za mimořádnou cenu 

PRAHA

502  Rezervujte na 210 000 210
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HURGHADA / MAKADI BAY

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou 
bufetu, lehké občerstvení během 
dne formou sendvičů, pizzy, koláčků 
a jiných sladkostí, místní alkoholické 
a nealkoholické nápoje do 23.00, 1 
balení vody na pokoji denně (dle počtu 
ubytovaných osob). 1x týdně možnost 
rezervace a návštěvy v restauraci à la 
carte.    

Poloha: přímo u pláže a vedle krás-
ného korálového útesu. Písečná pláž 
s kamenitým vstupem do vody (pro 
vstup do moře doporučujeme obuv), 
vstup do hloubky možný z mola. Ho-
tel se nachází v oblasti Makadi Bay, 
jednoho z nejkrásnějších míst Rudého 
moře. Makadi je klidný záliv, který na-
bízí výborné možnosti pro šnorchlová-
ní a potápění. Občas tu bývá hluboký 
odliv, moře ustupuje o cca 150-200 m. 
Vzdálenost od letiště v Hurghadě 30 
km. Golfové hřiště cca 1,5km od hotelu. 

Vybavení: recepce, celkem 607 po-
kojů, soukromá pláž, 3 restaurace a 2 
bary na pláži, lázeňské služby v plném 
rozsahu (za poplatek), 3 venkovní ba-
zény, taneční klub, dětský klub v cizím 
jazyce (zdarma), fitness a wellness 
centrum, nákupní možnosti, lehátka 
a slunečníky na pláži zdarma, možnost 
dopravy hotelovým autobusem do Hu-
rghady za poplatek. 

Internet: WiFi zdarma ve veřejných 
prostorách, na pokoji je připojení za 
příplatek cca 8 USD/den (sazba se 
může lišit).

Ubytování: příjemně zařízené klima-
tizované pokoje, koupelna/WC, fén, 
TV/SAT, telefon, minibar (za poplatek), 
trezor, možnost rodinných pokojů - 2 
propojené pokoje. 

Služby za poplatek: tenis, vodní 
sporty na pláži, minibar. 

Pro děti: dětský bazén, dětský klub, 
dětská diskotéka, dětský koutek, hři-
ště. 

www.firo.cz/EDM228

Rozlehlý hotelový resort s výbornými službami a několika bazény. Ideální místo pro 
šnorchlování a potápění. Tento hotel nabízí vše pro strávení příjemné a pohodové do-
volené. Vřele doporučujeme. 

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX / XXxx (2. dítě bez nároku na vlastní lůžko)
rodinný pokoj: XXX / XXXx / XXxx

Hotel Stella Di Mare Beach Resort & Spa - Makadi Bay 

all inclusive 

1. dítě do 14 let
  od 99 Kč

2. dítě do 7 let
 za mimořádnou cenu 

PRAHA
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HURGHADA / HURGHADA

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bufe-
tu v hlavní restauraci, lehké občerstvení 
během, místní alkoholické a nealkoho-
lické nápoje 10:00 - 24:00, balené vody 
na pokoji denně (dle počtu ubytovaných 
osob). 

Poloha: přímo u pláže a v samotném 
centru letoviska Hurghada – Sakkala, 11 
km od letiště v Hurghadě, na dosah od 
obchodního a zábavního centra města.

Vybavení: rozlehlý hotelový komplex 
se skládá ze 3 částí, u každé z nich je 
samostatná pláž s pozvolným vstupem 
do moře a s lagunou, bazény a restaura-
cemi. Klienti mohou čerpat all inclusive 
ve všech hotelových částech. Recepce, 
několik barů a restaurací, 7 bazénů, 
aquapark, 2 kina, nákupní centrum, fit-
ness (30 minut denně zdarma), tenisový 
kurt, squash, stolní tenis, fotbalové hřiště, 
plážový volejbal, aerobik, 2 hodiny denně 

biliár, tenis a squash, centrum pro surfa-
ře, potápěčské centrum, SPA a wellness 
centrum (solná komora, masáže, turecká 
lázeň, jacuzzi, sauna, pára), konferenční 
místnosti, business centrum, diskotéka 
a zábavní programy, slunečníky, lehátka 
a ručníky na pláži i u bazénu zdarma.  

Internet: WiFi ve „Food Courtu" v blíz-
kosti pláže zdarma (08.00-18.00 hod.), 
jinak za poplatek. 

Ubytování: celkem 730 pokojů, kli-
matizace, SAT/TV, telefon, minibar (za 
poplatek), trezor, koupelna se sociálním 
zařízením, vysoušeč vlasů, balkon nebo 
terasa. Možnost pokojů s výhledem na 
moře nebo rodinných pokojů (větší pokoj 
- 1 místnost) na vyžádání a za příplatek. 

Služby za poplatek: biliár, tenis, 
squash, masáže, SPA a wellness centrum, 
kino, salon krásy, potápěčské centrum, 
vodní sporty, minibar, čerstvé džusy, à la 
carte restaurace (čínská, otáčivá Captain 
Nemo´s Pub, s mořskými plody), nápoje 
v King Tut diskotéce, prádelna, žehlení 
prádla. 

Pro děti: dětské bazény, hřiště, mini klub, 
bohaté animace, aquapark, minizoo, 
dětská postýlka (na vyžádání zdarma). 

www.firo.cz/ESG228

Možnosti obsazení: standardní pokoj: XX / XXX / XXx / XXxx (2. dítě bez nároku na 
vlastní lůžko)
standardní pokoj s výhledem na moře: XX / XXxx
rodinný pokoj: XX / XXx / XXX / XXxx/ XXXx

Jeden z nejoblíbenějších hotelů v srdci Hurghady, s aquaparkem a sportovním záze-
mím, doporučujeme jak rodinám s dětmi tak i párum všech věkových kategorií, kteří 
chtějí strávit příjemnou plážovou dovolenou v srdci Hurghady s možností večerních 
procházek, nákupů a nočního života. 

PRAHA

Hotel Seagull 

all inclusive 

1. dítě do 14 let
 od 1 990 Kč

2. dítě do 6 let
 za mimořádnou cenu 
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HURGHADA / HURGHADA

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, občerstvení během dne, možnost 
oběda či večeře v à la carte restauraci 
dle výběru (oproti předchozí rezerva-
ci), alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby, zmrzlina pro děti. Mini-
bar s nealkoholickými nápoji, 1x láhev 
vody denně. 

Poloha: přímo u krásné písčité pláže 
s pozvolným vstupem do moře v záto-
ce. Vzdálenost od letiště v Hurghadě 
je asi 12 km a od centra Hurghady cca 
16 km (shuttle bus za poplatek).

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 
směnárna, hlavní restaurace, 3 à la 
carte restaurace (rybí, libanonská, ital-
ská), několik barů, grill bar, orientální 
kavárna, diskotéka, několik bazénů (1 
v zimě vyhřívaný, 1 plavecký bazén, 1 
relaxační - určený pouze pro dospě-
lé osoby), aquapark se skluzavkami, 
konferenční místnosti, internetový 
koutek, tenisové kurty, fitness, stolní 
tenis, tenis, šachy, šipky, kulečník, SPA 

centrum, animační programy, lehátka, 
ručníky a slunečníky na pláži i u bazé-
nu zdarma.       

Internet: WiFi zdarma ve veřejných 
prostorách. 

Ubytování: celkem 872 pokojů růz-
ných kategorií je rozloženo do 9 bu-
dov. Pokoje jsou vybaveny klimatizací, 
koupelnou s vlastním soc. zařízením, 
vysoušečem vlasů, telefonem, SAT/TV, 
minibarem, trezorem, balkonem či te-
rasou. Standardní pokoje s výhledem 
do zahrady nebo na bazén. Možnost 
pokojů nebo suit deluxe na pláži na 
vyžádání.

Služby za poplatek: salon krásy, prá-
delna a čistírna, kulečník, SPA, osvět-
lení tenisových kurtů, potápěčské 
centrum, vodní sporty na pláži, vodní 
dýmka.

Pro děti: dětský bazén, miniklub  
(3 - 12 let), dětské menu v restauraci, 
dětské hřiště, animace, hlídání dětí (za 
poplatek), minidisko. 

www.firo.cz/EDR228

Možnosti obsazení: standardní pokoj s výhledem do zahrady nebo na bazén: 
XX / XXX / XXx / XXxx (2. dítě bez nároku na vlastní lůžko)
pokoj deluxe na pláži: XX / XXx / XXX 
deluxe suita na pláži: XX / XXx / XXX / XXxx / XXXx

Rozsáhlý resort vhodný pro klienty všech věkových kategorií, zejména pro rodiny 
s dětmi a také pro milovníky potápění a šnorchlování a pro klienty, kteří ocení bohatou 
nabídku all inclusive.

PRAHA

Hotel Desert Rose Resort 

all inclusive 

1. dítě do 13 let
  od 1 990 Kč
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HURGHADA / HURGHADA

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou 
bufetu, odpolední občerstvení, neo-
mezená konzumace vybraných míst-
ních nealkoholických a alkoholických 
nápojů. 

Poloha: hotel se nachází přímo 
u moře a laguny s písečnou pláží. Je 
vzdálen cca 4 km od centra Hurghady, 
cca 9 km od letiště. K hotelu patří dvě 
krásné pláže (první z nich je přístupná 

po schůdkách, druhá je s pozvolným 
vstupem do moře). Vynikající podmín-
ky pro šnorchlování a potápění. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 2 re-
staurace (jedna s terasou a výhledem 
na moře), restaurace à la carte, něko-
lik barů, orientální kavárna, diskotéka, 
miniklub, 2 bazény, dětský bazén, dět-
ské hřiště, lékař, obchody, velké množ-
ství animačních programů a sportov-
ních aktivit: tenis a squash (osvětlení 
za poplatek), plážový volejbal, stolní 
tenis, šipky, biliár. Lehátka, slunečníky 
a plážové osušky jsou zdarma. 

Internet: WiFi zdarma v lobby baru. 

Ubytování: pokoje zařízené v orien-
tálním stylu jsou vybaveny koupelnou/
WC, vysoušečem vlasů, klimatizací, 
telefonem, minibarem, SAT/TV, balko-
nem nebo terasou, trezor k dispozici 
na recepci. 

Služby za poplatek: vodní sporty, 
parní lázeň, sauna, masáže, lékař, 
windsurfing, potápěčské centrum, re-
staurace à la carte. 

Pro děti: miniklub, dětský bazén, dět-
ské hřiště, dětské menu, dětská postýl-
ka na vyžádání zdarma. 

www.firo.cz/EAA228

Příjemný hotel postavený v moderním núbijském stylu, ležící přímo u moře s hezkým 
korálovým útesem, který vytváří vhodné podmínky pro šnorchlování. Uspokojí všechny 
klienty i rodiny s dětmi.

Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX / XXxx 
(2. dítě bez nároku na vlastní lůžko)

PRAHA

Hotel Arabella Azur Resort 

all inclusive 

1. dítě do 14 let
 od 1 990 Kč 

2. dítě do 6 let
 za mimořádnou cenu

506  Rezervujte na 210 000 210

EGYPT › HURGHADA

lehátka na 
pláži 

bezplatně 
WiFi

potápění



HURGHADA / HURGHADA

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou roz-
manitého bufetu, občerstvení během 
dne, místní alkoholické i nealkoholické 
nápoje 10.00–24.00 hod.

Poloha: zajímavě řešený hotelový 
komplex se nachází asi 1 km od pís-
čité pláže (u hotelu Dana Beach s po-
zvolným vstupem do moře, pravidelná 
doprava na pláž zdarma), asi 20 min. 
jízdy od letiště v Hurghadě a 25 min. 
jízdy od centra.

Vybavení: recepce, několik restaurací 
a barů rozmístěných v celém hotelo-
vém areálu, plážový bar, 21 bazénů 
(z toho 2 v zimě vyhřívané a 9 z nich 
s dětskou sekcí), 3 dětské bazény, 
obrovský aquapark s 35 skluzavkami  
(21 pro dospělé, 14 pro děti), masáže, 
fitness, tenisový kurt, tenis (s vlastní 
výbavou zdarma), minigolf, stolní te-
nis, internetový koutek, venkovní am-
fiteátr s večerními programy, zahradní 
šachy, malé fotbalové hřiště, ručníky, 
pravidelná doprava na pláž, slunečníky 
a lehátka u bazénu a na pláži zdarma.  

Internet: WiFi zdarma ve veřejných 
prostorách. 

Ubytování: celkem 860 pokojů 
s možností až 2 přistýlek je umístěno 
ve stylových bungalovech. K dispozici 
klimatizace, SAT/TV, minibar, koupelna 
se sociálním zařízením, vysoušeč vlasů, 
trezor, konvice, balkon nebo terasa. 

Služby za poplatek: minibar, in-
ternet, osvětlení tenisového kurtu, 
pronájem tenisových raket, biliár, prá-
delna, jacuzzi, sauna, masáže, SPA 
centrum, videohry.

Pro děti: aquapark, několik dětských 
bazénů, dětské hřiště, miniklub, mini-
disko, speciální menu pro děti, dětská 
postýlka na vyžádání zdarma. 

www.firo.cz/EJP228

Resort s největším aquaparkem v oblasti Hurghady. Vhodný je proto zejména pro kli-
enty, kteří  chtějí strávit svoji dovolenou především vodními hrátkami v bazénech a na 
vodních skluzavkách. Skvělé podmínky zde najdou také milovníci šnorchlování a po-
tápění.

Možnosti obsazení: 
XX / XXx / XXX / XXXx / XXxx 

PRAHA

Hotel Jungle Aqua Park 

all inclusive 

1. dítě do 14 let
  od 1 990 Kč

2. dítě do 7 let
  za mimořádnou cenu
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HURGHADA / HURGHADA

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bufe-
tu v hlavní restauraci, lehké občerstvení 
během dne, nealkoholické a místní alko-
holické nápoje můžete čerpat neome-
zeně 10.00-24.00 hod. v restauracích 
a barech dle jejich otevírací doby (voda, 
nealkoholické nápoje, káva, čaj, vodka, 
gin, ouzo, brandy, rum, točené pivo), 
místní vína jsou podávána v rámci all 
inclusive pouze během obědů a večeří.

Poloha: hotelový resort se rozkládá 
u pobřeží krištálově čistého Rudého 
moře s výhledem na překrásný útes 
zhruba 5 minut chůze od pláže. Se sou-
kromou 1,2 km dlouhou pláží. Cca 200 
m od pláže směrem do moře se rozklá-
dá korálový útes, který tvoří přirozenou 
bariéru před vlnami a zajišťuje klidnou 
vodu pro koupání, místo je velmi vhod-
né pro šnorchlování a pozorování pod-
mořského života. Vstup do moře možný 
také po molu. Od centra Hurghady cca 
16 km a cca 10 km od letiště. V blízkosti 
hotelu je mnoho obchůdků a kaváren.

Vybavení: vstupní hala s recepcí a smě-
nárnou, několik restaurací, à la carte 
restaurace, několik barů (u bazénu, na 
pláži, lobby bar), orientální kavárna, in-
ternetový koutek, diskotéka, obchůdky, 
bazén pro dospělé, bazén pro děti, smě-
nárna, lékař, prádelna, biliár, 2 tenisové 
kurty (večerní osvětlení za poplatek), vo-
lejbal, boccia, stolní tenis, aerobik, šipky, 
fitness. Lehátka, slunečníky i plážové 
osušky zdarma.

Internet: WiFi v lobby/na terase zdar-
ma. 

Ubytování: elegantně zařízené 2lůž-
kové pokoje s možností 1 přistýlky jsou 
vybaveny klimatizací, telefonem, SAT/
TV, minibarem (konzumace za poplatek, 
zdarma je pouze 1 lahev vody na pokoj/
den), sociální zařízení s koupelnou/WC, 
vysoušeč vlasů. Trezor na pokoji nebo na 
recepci. Na vyžádání a za příplatek po-
koje s výhledem na moře, pokoje umíst-
něné blíže k moři nebo rodinné pokoje  
( 1 místnost, prostornější pokoj).

Služby za poplatek: minibar, SPA cen-
trum, masáže, salon krásy, potápěčské 
centrum, surf centrum, vodní sporty, jíz-
da na koních, konzumace na diskotéce, 
služby praní/žehlení prádla, hlídání dětí, 
večerní osvětlení tenisového kurtu.

Pro děti: dětský bazén, dětské menu, 
animační programy, dětský klub.

www.firo.cz/ECB228

Hotel osloví každého, kdo si přeje prožít příjemnou letní dovolenou v oblíbeném re-
sortu s krásnou polohou přímo u pláže a poblíž korálových útesů. Vhodný tip pro ro-
diny s dětmi a milovníky podmořské fauny i flóry.

Možnosti obsazení: XX / XXX / XXx / XXxx
(2. dítě bez nároku na vlastní lůžko)

Hotel Coral Beach Resort 
PRAHA

all inclusive 

1. dítě do 14 let
 od 1 990 Kč 

2. dítě do 7 let
 za mimořádnou cenu 
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HURGHADA / EL GOUNA 

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou 
bufetu, místní rozlévané alkoholické 
i nealkoholické nápoje (10.00 – 24.00 
hod.) odpolední káva, čaj, zmrzlina. 

Poloha: hotel se nachází na klidném 
místě severozápadně od Hurghady pří-
mo na široké, píščíté pláži. Při vstupu 
do vody korálové podložení, doporu-
čujeme boty do vody. Přístup do vody 
možný i přes molo. Letiště v Hurghadě 
se nachází asi 20 km od hotelu a cen-
trum Hurghady je vzdáleno asi 15 km 
od hotelu. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 
hlavní budova a několik vedeljších bu-
dov, několik barů a restaurací, nákup-
ní možnosti, wellness centrum, salon 
krásy, fitness, stolní tenis, plážový vo-

lejbal, badminton. 3D kino, venkovní 
kino, filmové studio s profesionálním 
týmem k Vaší dispozici, filmový fes-
tival, předávání Oscarů apod. Denní 
i večerní animační program, živá hud-
ba, diskotéka. Lehátka, slunečníky 
a osušky u bazénu i na pláži zdarma. 

Internet: WiFi v lobby zdarma, na po-
kojích za poplatek. 

Ubytování: všechny pokoje jsou vy-
baveny koupelnou/WC, klimatizací, 
telefonem, satelitní TV, fénem, mini-
barem. Trezor na recepci (za poplatek). 
Možnost pokojů s výhledem na moře, 
pokojů superior (prostornější) nebo ro-
dinných pokojů (1 nebo 2 ložnice) za 
příplatek. 

Služby za poplatek: trezor na recep-
ci, sauna, jacuzzi, masáže, pára, turec-
ké lázně, řada relaxačních procedur, 
kadeřnictví, salon krásy, tenis, biliár, 
potápěčské centrum, vodní sporty na 
pláži. 

Pro děti: dětský bazén, denní dět-
ské kino (3D), miniklub (4-7 let), ju-
niorklub (8-12 let), minidisco, hřiště, 
dětská postýlka (zdarma). 

www.firo.cz/EZW228

Hotel s  jedinečným filmovým konceptem a designem u nádherné písčité pláži nabízí nezapome-
nutelnou dovolenou jako ve filmu, kde Vám bude k dispozici i jedinečné filmové studio. Neváhejte 
a jdete si splnit sny do hotelu, který je u nás letošní novinkou.

Možnosti obsazení: standardní s výhledem do zahrady: XX/ XXx/ XXX
standardní pokoj s výhledem na moře: XX
pokoj superior: XX/ XXx/ XXX/ XXXx/ XXxx
rodinný pokoj 1 ložnice: XX/ XXx/ XXX/ XXXx/ XXxx
rodinný pokoj 2 ložnice: XX/ XXx/ XXX/ XXXxx/ XXxxx/ XXXXx

Hotel Golden Beach Resort (Ex. Movie Gate Resort)  
PRAHA

novinka v nabídce

1. dítě do 14 let
  od 1 990 Kč 

2. dítě do 14 let
 za mimořádnou cenu 

(v rodinném pokoji)

509 | Prodejní místa na str. 527, 530–531

EGYPT › HURGHADA

lehátka na 
pláži 

bezplatně 
WiFi



Velice kvalitní hotel s hezkou pláží, vysokým standardem služeb a konceptem all inclu-
sive, který vás uspokojí kvalitními pokrmy, nápoji i širokou nabídkou sportovních aktivit. 
Na své si zde přijdou také příznivci podmořského světa. Jedná se o jeden z nejoblíbe-
nějších hotelů.

Hotel Albatros Palace Resort 
PRAHA

HURGHADA / HURGHADA

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bo-
hatého bufetu, občerstvení během dne 
formou lehkého jídla, sendvičů, koláčků 
a sladkostí, místní alkoholické a nealko-
holické nápoje 10.00–24.00 hod.

Poloha: novější hotelový komplex po-
stavený v luxusním stylu se nachází 
v jižní části Hurghady (cca 15 min. od 
letiště), přímo na písčité pláži s pozvol-
ným vstupem do moře, pro příznivce 
šnorchlování je k dispozici molo.

Vybavení: recepce, několik restaurací 
(orientální, italská, čínská, středomoř-
ská, mexická a německá), bary, aqua-

park pro děti, rozlehlá kavárna Café Co-
lumbus, fresh juice bar Café Mocambo, 
diskotéka, 4 venkovní bazény (1 v zimě 
vyhřívaný), dětský bazén (v zimě vyhří-
vaný), sauna, masáže, jacuzzi, lázně, 
fitness, tenisové kurty, tenis (s vlastní 
výbavou zdarma), stolní tenis, biliár, po-
tápěčské centrum, animační programy, 
lehátka, slunečníky a ručníky u bazénů 
a na pláži zdarma.   

Internet: WiFi zdarma ve veřejných pro-
storách. 

Ubytování: 621 moderně vybavených 
pokojů. 2lůžkové pokoje s možnos-
tí 1 přistýlky mají klimatizaci, SAT/TV, 
minibar (1 malá voda a nealko nápoje 
zdarma), trezor, koupelnu se sociálním 
zařízením, vysoušeč vlasů, většina s bal-
konem nebo terasou. Pokoje pro 4 oso-
by - palanda na pokoji. Pokoje s výhle-
dem na moře a bazén jsou na vyžádání 
a za příplatek.

Služby za poplatek: biliár, sauna, ja-
cuzzi, masáže, potápění, lázně, vodní 
sporty, prádelna, osvětlení tenisových 
kurtů, pronájem tenisových raket.

Pro děti: aquapark, dětský bazén, dět-
ské hřiště, miniklub (4-12 let), dětská 
postýlka na vyžádání zdarma. 

www.firo.cz/EBS228

Možnosti obsazení: 
standardní pokoj: XX / XXX / XXx 
standardní pokoj s palandou: XXxx/ XXXx

all inclusive 

1. dítě do 14 let
 od 1 990 Kč
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Tento nádherný moderní resort známého hotelového řetězce s polohou přímo u pí-
sečné pláže v blízkosti centra nabízí velmi kvalitní služby. Díky široké nabídce vyžití 
doporučujeme především rodinám s dětmi. 

Hotel Pickalbatros White Beach  
PRAHA

HURGHADA / HURGHADA

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou bufetu, 
lehké občerstvení během dne, odpolední 
zmrzlina, káva, čaj, zákusek, palačinky, 
místní rozlévané alkoholické i nealkoho-
lické nápoje (10.00-24.00 hod.). 

Poloha: přímo u krásné písečné pláže, 
cca 4,5 km od letiště a cca 5 km od cent-
ra Hurghady (Sakkala).

Vybavení: 6 venkovních bazénů se slad-
kou vodou (2 pro dospělé a 4 pro děti 
se skluzavkami) - z toho 5 bazénů je 
vyhřívaných během zimní sezony (1 pro 
dospělé a 4 pro děti), vířivky, vodní pólo, 
aqua gymnastika, aerobik a gymnastika, 
šipky a boccia, plážový volejbalový kurt, 
stolní tenis, minigolf a posilovna, denní 
a večerní animační programy, italská, 
asijská restaurace, orientální restaurace, 
à la carte restaurace (za poplatek, nut-
ná rezervace), několik barů, plážový bar, 
bar u bazénů, lékař a lékárna v blízkosti 
hotelu, lehátka, slunečníky a osušky jsou 
u bazénu i na pláži zdarma. 

Internet: WiFi v areálu hotelu i na pokoji 
zdarma. 

Ubytování: standardní pokoje s výhle-
dem na bazén nebo s výhledem na moře 
(na vyžádání) jsou vybaveny telefonem, 
satelitní TV, klimatizací, minibarem, rych-

lovarnou konvicí, trezorem, vysoušečem 
vlasů, balkonem nebo terasou, koupel-
nou se sprchovým koutem nebo vanou. 
Junior suite - prostornější pokoj, na vy-
žádání. 

Služby za poplatek: potápěčské cent-
rum a vodní sporty na pláži, kulečník, SPA 
centrum, masáž, vířivka, whirlpool, sau-
na, parní lázeň / turecká lázeň / marocký 
hamam, sprcha Vichy, kosmetický salon 
včetně kadeřnictví, prádelna a čistírna. 

Pro děti: 4 dětské bazény se skluzavka-
mi, dětské hřiště, minidisko, dětský klub 
(pro děti 4 –12 let), dětská postýlka na 
vyžádání zdarma.

www.firo.cz/EDS228

Možnosti obsazení: 
standardní pokoj: XX/ XXx/ XXX/ XXxx/ XXXx
junior suite: XX/ XXx/ XXX/ XXxx/ XXXx

all inclusive 

1. dítě do 14 let
 od 1 990 Kč
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HURGHADA / SAHL HASHEESH 

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, výběr večeří z menu v à la carte 
restauracích (nutná rezervace pře-
dem), lehké občerstvení, čaj a káva bě-
hem dne, neomezené množství alko-
holických nápojů (10.00-02.00 hod.) 
a nealkoholických nápojů 24 hodin 
denně, denní doplňování minibaru, 
vybavení na šnorchlování (1x/pobyt/
os.), pronájem kánoí a šlapadel, 1x za 
pobyt vyprání prádla (1 taška/pokoj). 

Poloha: luxusní resort se nachází pří-
mo u krásné písčité pláže místy ka-
menitý vstup (doporučujeme boty do 
vody) v novém turistickém letovisku 
Sahl Hasheesh. Letiště v Hurghadě je 
asi 30 minut cesty.

Vybavení: vstupní hala s recepcí,  
2 bufetové restaurace, 3 à la carte re-
staurace (italská, brazilská a s mořský-

mi plody), kavárna, 7 barů, zmrzlina, 3 
bazény (2 v zimě vyhřívané), posilov-
na, amfiteátr, herna (biliár, stolní tenis, 
playstation, minifotbal), plážový volej-
bal, 2 tenisové kurty, šipky, konferenč-
ní služby, animační programy.

Internet: WiFi zdarma v Lobby baru, 
Mozart cafe a Fun baru, WiFi na poko-
jích zdarma (přes IP telefonní kabelové 
připojení), osobní 3G WiFi internet 
router za poplatek. 

Ubytování: celkem 514 prostorných 
pokojů a suit s výhledem na moře je 
vybaveno klimatizací, telefonem, SAT/
TV, minibarem, zařízením na přípra-
vu kávy a čaje, trezorem, koupelnou 
s vlastním soc. zařízením, vysoušečem 
vlasů, internetem. Na vyžádání deluxe 
pokoje a suity různých kategorií.

Služby za poplatek: salon krásy, ka-
deřník, prádelna, hlídání dětí, SPA cen-
trum, potápění, motorizované vodní 
sporty, některé restaurace à la carte. 

Pro děti: dětské hřiště, dětský bazén, 
miniklub, hlídání dětí (za poplatek), 
playstation, zábavní programy.

www.firo.cz/ECZ228

Luxusní hotel s jedinečnou architekturou přímo vyzývá ke strávení nerušené relaxace 
na pláži a užívání si kvalitních ultra all inclusive služeb. Uspokojí i náročnější klienty. 

Možnosti obsazení: standardní pokoj: XX / XXX / XXx 
pokoj deluxe: XXxx (2. dítě bez nároku na vlastní lůžko)

Hotel Albatros Citadel Sahl Hasheesh  
PRAHA

De Luxe dovolená 
pro náročné

all inclusive 

1. dítě do 14 let
 od 1 990 Kč

2. dítě do 7 let
 za mimořádnou cenu

(v pokoji deluxe)
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MARSA ALAM / MARSA ALAM

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bufe-
tu 07.00–24.00 hod., lehké občerstvení 
během dne v baru u bazénu a na pláži, 
odpolední snack, káva, čaj, zákusek, zmr-
zlina. Místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje během dne. 

Poloha: hotel se nachází přímo u krás-
né písčité pláže, část pláže s písčitým 
vstupem do moře je vhodná pro děti, 
také možnost vstupu přes molo. Vzdále-
nost od El Quseir je cca 27 km a letiště 
v Marsa Alam je vzdáleno cca 40 km. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 4 re-
staurace (bufetová, mezinárodní, bar-
becue na pláži a s mořskými plody), be-

duínský stan, amfiteátr, diskotéka, lobby 
bar, bar u bazénu, bar na pláži, několik 
bazénů (z toho 1 plavecký, 2 bazény 
s umělými vlnami, dětská sekce bazénu 
a oddělený dětský bazén), aquapark s  
22 atrakcemi pro děti i dospělé, 2 teni-
sové kurty, wellness, sauna (1x za pobyt 
zdarma), posilovna, biliár (1 hod. za po-
byt zdarma), stolní tenis, šipky, lukostřel-
ba, vodní pólo, plážový volejbal, lékař, 
lékárna. Lehátka, slunečníky a plážové 
osušky jsou zdarma. 

Internet: WiFi připojení v celém areálu 
hotelu zdarma. 

Ubytování: celkem 444 pokojů 3 kate-
gorií (standard, rodinné pokoje, pokoje 
v první linii u pláže) je vybaveno klima-
tizací, SAT/TV, telefonem, minibarem, 
trezorem, koupelnou s vlastním soc. za-
řízením, vysoušečem vlasů, balkonem či 
terasou. Rodinné pokoje: 2 pokoje oddě-
lené dveřmi s 1 koupelnou.

Služby za poplatek: wellness, biliár, 
osvětlení tenisových kurtů a vybavení, 
čtyřkolky, jízda na koních, potápění.

Pro děti: dětská sekce bazénu, dětský 
bazén, aquapark s 22 atrakcemi, dětské 
hřiště, dětský klub, animační programy, 
dětská postýlka na vyžádání zdarma.

www.firo.cz/EKS228

Rozlehlý luxusní hotelový resort se nachází na jednom z nejkrásnějších míst na pobřeží Rudého 
moře. Díky aquaparku a velkému množství bazénů a atrakcí je vhodný pro rodiny s dětmi, které 
chtějí zažít nezapomenutelnou dovolenou. 

Možnosti obsazení: 
standardní pokoj: XX / XXX / XXx / XXxx (2. dítě bez nároku na vlastní lůžko)
rodinný pokoj: XXxxx / XXXx / XXXxx / XXxxxx

Hotel Club Calimera Akassia Swiss Resort 
PRAHA

all inclusive 

1. dítě do 14 let
  od 1 990 Kč

2. dítě do 6 let
za mimořádnou cenu
(v pokojích standard)

2. dítě do 14 let
za mimořádnou cenu
(v rodinném pokoji)
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MARSA ALAM / MARSA ALAM

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu včetně občerstvení během dne. 
Místní alkoholické a nealkoholické ná-
poje v časech 10.00-24.00 hod. Minibar 
denně doplňován vodou a nealkoholic-
kými nápoji. 

Poloha: hotel se nachází přímo u krás-
né písčité pláže s nádherným podmoř-
ským světem, vstup do vody přes korály 

(doporučujeme boty do vody), k dispo-
zici molo a menší písčitá laguna s po-
zvolným vstupem. Vzdálenost od letiště 
60 km. 

Vybavení: recepce, několik barů a re-
staurací, velké množství bazénů - z toho 
1 pro dospělé + 2 pro děti vyhřívané bě-
hem zimní sezóny, aquapark s několika 
atrakcemi, tenisový kurt, plážový volej-
bal, fotbalové hřiště, minigolf, šachy, 
tělocvična, denní a večerní animační 
programy, potápěčské centru, kulečník, 
prádelna a čistírna, SPA centrum, lékař, 
lékárna, bankomat. Lehátka, slunečníky 
a osušky u bazénu i na pláži zdarma. 

Internet: WiFi zdarma na pokojích a ve 
veřejných prostorách. 

Ubytování: celkem 376 moderních 
pokojů je vybaveno telefonem, SAT/
TV, klimatizací, minibarem, trezorem, 
vysoušečem vlasů, balkonem nebo tera-

Hotelový resort, otevřený v červnu 2018, přímo u písečné pláže s nádherným podmořským světem 
vás uvítá v nových a luxusních prostorech. V moderním a útulném prostředí s dotekem místního 
koloritu si můžete vychutnat slunce, výborné jídlo a jedinečnou atmosféru. Doporučujeme všem, 
kteří chtějí prožít nezapomenutelnou dovolenou. 

Hotel Albatros Sea World 

all inclusive 

1. dítě do 14 let
  od 99 Kč

2. dítě do 7 let
  za mimořádnou cenu

(v rodinném pokoji)

PRAHA

De Luxe dovolená 
pro náročné
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Možnosti obsazení: 
standardní pokoj: XX/ XXx/ XXX
rodinný pokoj: XX/ XXx/ XXX/ XXXx/ XXxx

sou, koupelnou se sprchou. Standardní 
pokoje s výhledem na bazén nebo do 
zahrady, s výhledem na moře za pří-
platek. Rodinné pokoje s výhledem na 
bazén nebo s výhledem na moře za pří-
platek (2 místnosti rozdělené posuvnými 
dveřmi). Pokoje s výhledem na moře 
jsou za příplatek. 

Služby za poplatek: SPA centrum, po-
tápěčské centrum, jízda na koni (dráha 
600 m), kulečník, prádelna a čistírna, 
taxi, lékař. 

Pro děti: dětská postýlka zdarma (na 
vyžádání), dětský klub (4-12 let), dětské 
hřiště, 2 dětské bazény. 

www.firo.cz/ERW228

Rodinný pokoj

Standardní pokoj
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MARSA ALAM / MARSA ALAM

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu, lehké občerstvení během dne, 
místní rozlévané alkoholické a nealko-
holické nápoje během dne.

Poloha: přímo u dlouhé písčité pláže 
v jedné z mála potápěčských oblas-
tí světa, kde lze spatřit dugongy, tzv. 
mořské krávy. Pláž je vhodná i pro 
rodiny s dětmi. Vstup je možný i přes 
230 m dlouhé molo ústící ke krásné-
mu korálovému útesu. Vzdálenost od 
letiště v Marsa Alam je zhruba 30 km.

Vybavení: vstupní hala s recepcí,  
2 restaurace, 4 bary, 2 bazény  

(1 v zimě vyhřívaný), 2 dětské bazény 
(1 v zimě vyhřívaný), venkovní jacuzzi, 
stolní tenis, biliár, volejbal, šipky, lé-
kárna, kadeřnictví, nákupní možnosti, 
animační programy. Plážové osušky, 
lehátka, slunečníky u bazénu i na pláži 
jsou zdarma. 

Internet: WiFi připojení v celém areá-
lu hotelu zdarma. 

Ubytování: celkem 213 pokojů je vy-
baveno klimatizací, koupelnou s WC, 
vysoušečem vlasů, SAT/TV, rádiem, te-
lefonem, minilednicí, trezorem. Každý 
pokoj má balkon nebo terasu. Mož-
nost rodinných pokojů. Rodinný pokoj 
standard - 1 větší místnost. Rodinný 
pokoj superior - ceny a dostupnost na 
vyžádání - 2 propojené pokoje. 

Služby za poplatek: SPA centrum 
(sauna, masáže, jacuzzi, pára, turecká 
lázeň, kadeřnictví), prádelna, vodní 
sporty na pláži, potápěčské a kitesur-
fing centrum, internetový koutek, jíz-
da na koních a velbloudech, minibar. 

Pro děti: dětský klub (červenec a sr-
pen), dětské hřiště, 2 dětské bazény, 
dětská postýlka na vyžádání. 

www.firo.cz/EQX228

Možnosti obsazení: standardní pokoj: XX / XXX / XXx 
pokoj superior: XX/ XXX/ XXx
rodinný pokoj standard: XXxx / XXXx
rodinný pokoj superior: XXXxx / XXxxx

Příjemný a oblíbený hotelový komplex obklopený krásnou zahradou je vhodný nejen 
pro milovníky šnorchlování a potápění, ale i pro rodiny s dětmi. Vřele doporučujeme. 

Hotel The Three Corners Equinox Beach Resort 
PRAHA

bezplatně 
WiFi

oblíbený 
hotel

lehátka na 
pláži 

all inclusive 

1. dítě do 14 let
  od 99 Kč

2. dítě do 14 let
 za mimořádnou cenu 

(v rodinném pokoji)

3. dítě do 14 let
 za mimořádnou cenu 

(v rodinném pokoji superior)
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MARSA ALAM / MARSA ALAM

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bu-
fetu lehké občerstvení během dne, 
místní rozlevané nealkoholické nápo-
je, pivo, víno a vybrané alkoholické 
nápoje, káva, čaj (9.30-24.00). 3x za 
pobyt večeře v restauraci a la carte, 
nutná rezervace (1x italská, 1x egypt-
ská, 1x libanonská).

Poloha: hotel se nachází přímo u pís-
čito-oblázkové pláže s pozvolným 
vstupem do moře, kvůli korálovému 
podloží doporučujeme obuv do vody. 
Vstup do vody je možný i přes molo. 
Letiště v Marsa Alam se nachází asi 6 
km od hotelu, vzdálenost do města 
Port Ghalib, kde se nachází promená-
da s nákupními možnostmi, kavárnami 
a restauracemi, je cca 5 km. V dochozí 
vzdálenosti známá zátoka Marsa Mu-
barak, možnost šnorchlování v lokalitě 
vyhlášené výskytem želv.

Vybavení: hlavní budova a několik 
menších budov rozmístěných v za-
hradě. Vstupní hala s recepcí, lobby, 
hlavní restaurace, restaurace à la carte 
(italská, orientální a belgická), několik 
barů, nákupní galerie, lékárna, kadeř-
ník, konferenční místnost, zahrada,  
2 bazény (oba v zimním období s mož-
ností vyhřívání), vířivka, stolní tenis, 
animační programy, fitness, aerobik, 
aquaerobik, plážový volejbal, stolní te-
nis, vodní pólo, šipky, lehátka, sluneč-
níky a osušky zdarma.  

Internet: WiFi zdarma v lobby, v baru 
u bazénu a na pláži. 

Ubytování: všechny pokoje jsou vy-
baveno klimatizací, SAT/TV, koupelnou 
s vlastním soc. zařízením, vysoušečem 
vlasů, trezorem, minibarem (láhev 
vody při příjezdu zdarma ), setem na 
přípravu kávy a čaje, balkonem nebo 
terasou. Rodinné pokoje na vyžádání 
- prostornější pokoj rozdělený přepáž-
kou. 

Služby za poplatek: biliár, jízda na 
koních a velbloudech, potápěčské 
centrum, sauna, masáže, jacuzzi, par-
ní lázeň, internetová kavárna, minibar. 

Pro děti: dětské hřiště, dětský klub, 
dětský bazén, dětské postýlky na vy-
žádání zdarma.

www.firo.cz/EFP228

Možnosti obsazení: standardní pokoj: XX / XXX / XXx 
rodinný pokoj: XXxx / XXXx

Příjemný hotel, oficiálně 5* kategorie,  přímo u vlastní písčité pláže na klidném místě, 
vám zajistí kvalitní hotelové služby, různé animační programy a bohatý program all 
inclusive. 

Hotel Three Corners Fayrouz Plaza Beach Resort 
PRAHA

bezplatně 
WiFi

lehátka na 
pláži 

novinka v nabídce

all inclusive 

1. dítě do 14 let
 od 1 990 Kč

2. dítě do 14 let
 za mimořádnou cenu

(v rodinném pokoji)
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MARSA ALAM / MARSA ALAM

Stravování: all inclusive 

All inclusive: plná penze formou bufe-
tu, místní alkoholické a nealkoholické ná-
poje 10.00-24.00 hod., víno, pivo (pouze 
během oběda a večeře). Denně 1x láhev 
minerální vody na pokoji, odpoledne sna-
cky a moučníky.  

Poloha: hotel se nachází u krásné dlou-
hé pláže s hrubším pískem s pozvol-
ným vstupem (místy koralové podloží, 
doporučujeme obuv do vody). Zátoka 
s vynikajícími podmínkami pro potápění 
a šnorchlování. (vzhledem k rozhlehlosti 

komplexu, záleží vzdálenost od pláže na 
umístnění ubytování). Od letiště je vzdá-
len cca 40 km. 

Vybavení: recepce, 2 restaurace (hlavní 
restaurace a restaurace u pláže - zde se 
podává oběd), 3 bary, 1 lobby bar, bar 
u bazénu a bar u pláže, 3 bazény se 
sladkou vodou, z toho 1 dětský bazén a  
1 vyhřívaný v zimním období, lehátka 
a slunečníky u bazénu a na pláži zdarma, 
prádelna, posilovna, fotbalové hřiště, te-
nisový kurt, stolní tenis, biliár (za popla-
tek), zahrada, nákupní možnosti, dětský 
klub.  

Internet: WiFi za poplatek 

Ubytování: možnost ubytování v poko-
jích nebo bungalovech. Pohodlně zaříze-
né pokoje se nachází ve dvoupodlažních 
budovách. Všechny mají výhled na moře, 
bazén nebo do zahrady, jsou vybaveny 
klimatizací, telefonem, minibarem, SAT/
TV, koupelnou a fénem. Bungalovy jsou 
zařízeny jednoduše, účelně, ale útulně. 
Nachází se v blízkosti moře, z terasy je 
přímý vstup na písečnou pláž. Standardní 
pokoje se nacházejí okolo bazénu s bal-
konem nebo terasou s panoramatickým 
výhledem.   

Služby za poplatek: wellness, vodní 
sporty na pláži, potápěčské centrum, 
biliár. 

Pro děti: dětský klub, dětské hřiště. 

www.firo.cz/EPO228

Možnosti obsazení: XX/ XXx/ XXX/ XXxx 
(2. dítě bez nároku na vlastní lůžko)

Příjemný hotel uspokojí milovníky šnorchlování a potápění, kteří chtějí strávit příjem-
nou dovolenou se službami all inclusive. 

Hotel Pensee Royal Garden 
PRAHA

all inclusive 

1. dítě do 14 let
  od 1 990 Kč

2. dítě do 7 let
 za mimořádnou cenu
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pláži 

potápění



SHARM EL SHEIKH / NABQ BAY

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bufetu 
(snídaně 07.00-10.00 hod., obědy 12.30-
14.30 hod., večeře 18.00-21.00 hod.), 
pozdní snídaně (10.00-11.00 hod.), leh-
ké odpolední občerstvení (12.00-17.00 
hod.), pozdní večeře (22.00-24.00 hod.), 
Columbus kavárna (15.00-18.00 hod.), 
neomezená konzumace vybraných míst-
ních alkoholických a nealkoholických ná-
pojů. * uvedené časy jsou orientační 

Poloha: hotel se rozkládá kolem bazénů 
přímo u písčité pláže oblasti Nabq Bay. 
Vstup do vody je přes korálové podloží 
(doporučujeme boty do vody). Je vzdálen 
cca 23 km od centra Naama Bay, cca 1 
1 km od letiště. Nejbližší nákupní mož-
nosti jsou cca 2 km. 

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 10 ven-
kovních bazénů (6 bazénů pro dospělé,  
4 bazény pro děti - 2 bazény se skluzavka-
mi), tobogány pro dospělé i děti, několik 
restaurací - italská, asijská, orientální, ně-

mecká, thajská (à la carte - za poplatek), 
restaurace na pláži, 13 barů, Columbus 
kavárna, lékař, SPA centrum, obchody, 
velké množství animačních programů 
a sportovních aktivit - vodní pólo, vodní 
gymnastika, aerobik, šipky, volejbal, tenis 
(poplatek za půjčení vybavení a osvětlení 
kurtu), stolní tenis, minigolf, miniklub, to-
bogány, ručníky, lehátka a slunečníky na 
pláži i u bazénu zdarma. 

Internet: WiFi zdarma ve veřejných pro-
storách hotelu i na pokojích. 

Ubytování: všech 680 pokojů je vyba-
veno koupelnou/WC, vysoušečem vlasů, 
klimatizací, telefonem, SAT/TV, miniba-
rem, varnou konvicí, trezorem, balkonem 
nebo terasou.

Služby za poplatek: vodní sporty, biliár, 
SPA centrum (masáže, sauna, vířivka, tu-
recké lázně, salon krásy), prádelna a čis-
tírna, thajská restaurace, vodní dýmky, 
White Elephant bar. 

Pro děti: dětský klub s animačním pro-
gramem, hřiště, bazény se skluzavkami, 
diskotéka, speciální jídla pro děti, dětské 
židle v restauracích, dětská postýlka na 
vyžádání. 

www.firo.cz/EBC228

Možnosti obsazení: 
standardní pokoj: XX / XXX / XXx 
rodinný pokoj: XX / XXX / XXx/ XXxx

SHARM EL SHEIKH / SHARK BAY

Stravování: all inclusive

All inclusive: plná penze formou bufe-
tu, lehké občerstvení během dne. Míst-
ní alkoholické a nealkoholické nápoje 
24 hod. denně.   

Poloha: krásný hotelový komplex na 
jedné z nejhezčích pláží v této ob-
lasti s možností nádherného potá-
pění a šnorchlování, 12 km od letiště 
v Sharm El Sheikhu, 10 km od centra 
Naama Bay.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, 
několik restaurací a barů, několik ba-
zénů (1 v zimě vyhřívaný), dětský ba-
zén, skluzavky, venkovní jacuzzi, lázně 
s vnitřní vířivkou se slanou vodou, ma-
sáže, sauna, parní lázeň, tenisový kurt 
(osvětlení za poplatek), stolní tenis, 
fitness, volejbalové hřiště, biliár, vodní 
sporty na pláži, minimarket, animační 
programy. Lehátka, slunečníky a osušky 

u bazénu i na pláži zdarma.  

Internet: WiFi za poplatek. 

Ubytování: všechny pokoje jsou vy-
baveny individuálně ovladatelnou kli-
matizací, telefonem, SAT/TV, koupel-
nou s WC, vysoušečem vlasů, setem 
pro přípravu čaje a kávy, minibarem, 
balkonem. Na vyžádání a za příplatek 
pokoje s výhledem na moře, pokoje 
superior (prostornější pokoj s výhle-
dem do zahrady), pokoje deluxe (pro-
stornější pokoj s luxusnějším zařízením 
a s výhledem na moře), rodinné pokoje  
(2 místnosti - možnost obsazení pouze 
2 dosp. + 2 děti).    

Služby za poplatek: WiFi, lázně, ma-
sáže, vnitřní vířivka, večerní osvětlení 
tenisových kurtů, biliár, vodní sporty 
na pláži.

Pro děti: dětské hřiště, miniklub, dět-
ský bazén, menší aquapark.

www.firo.cz/ERJ228 

Možnosti obsazení: 
standardní pokoj: XX
pokoj deluxe: XX/ XXx/ XXX
pokoj superior: XX/ XXx/ XXX
rodinný pokoj: XXxx

Moderní hotelový komplex je obklopen nádhernou zahradou a bazény, které se roz-
prostírají až k zlaté písečné pláži. Ať už slavíte výročí či líbánky, nebo plánujete rodinnou 
dovolenou s dětmi, Royal Albatros Moderna je ideálním místem pro vaši dovolenou.

Hotel Royal Albatros Moderna 

Hotelový komplex s jedinečnou polohou na útesu, odkud se nabízí fascinující panoramatický 
pohled na křišťálově čisté Rudé moře. Doporučujeme milovníkům šnorchlování, pro které je 
toto místo jako stvořené. Výborné all inclusive služby uspokojí i náročnější klienty. 

Hotel Reef Oasis Blue Bay Resort 

PRAHA

PRAHA

all inclusive 

1. dítě do 14 let
  od 1 990 Kč

2. dítě do 14 let
  za mimořádnou cenu 

(v rodinném pokoji)

all inclusive 

Rozšířenou nabídku hotelů naleznete na našich webových stránkách www.firotour.cz

1. dítě do 14 let
 od 1 990 Kč 

(v pokoji deluxe, superior 
a rodinném pokoji)
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lehátka na 
pláži 

skluzavky / 
tobogány

bezplatně 
WiFi

lehátka na 
pláži 

potápění

De Luxe dovolená 
pro náročné
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� Jordánsko – Rudé moře

V  dostupné vzdálenosti jsou významné památky 
z dob biblických, chloubou země je starodávné měs-
to Nabatejců Petra a  Vadí Rum. Jordánsko má také 
krásnou přírodu, která je velmi rozmanitá, počína-
je severními močály a  vřesovišti, přes dechberoucí 

 skalní útvary pískovcových hor a  kamenitými úbočí-
mi s olivovníky konče. Pokud jste nadšenci potápění, 
zcela jistě vás potěší, jak moc je život v Rudém moři 
bohatý. Navštivte s  námi magické Jordánsko, jednu 
z nej pohostinnějších zemí světa!

FIRO NÁZOR výběr hotelů s all inclusive nebo s polopenzí • krásná příroda 
• pohostinnost místních obyvatel • dostupnost významných památek v Petře, výlet do pouště 

Wadi Rum, možnost přespání v poušti • zdraví prospěšné koupání v Mrtvém moři 
s léčebnými účinky • jedinečné působení mikroklimatu, mořské vody a minerálů Mrtvého moře

• možnost potápění v Rudém moři • doporučujeme i poznávací zájezdy do Jordánska – kompletní 
nabídka v katalogu Poznávací zájezdy 2020 

Objevte společně s námi tuto magickou zemi, která Vás neučaruje pouze svou 
bohatou minulostí, ale také například nerušeným odpočinkem na plážích nádherného 
Rudého moře, pozorováním západu slunce v jedné z nejkrásnějších pouští světa, 
adrenalinovým kaňoningem i léčebnými účinky Mrtvého moře.

Jordánsko – ztracená perla Blízkého východu 
ukrývající odpočinek, historii, ale i dobrodružství. 

Jordánsko je právem považováno za ztracenou perlu 
Blízkého východu, kudy procházela historie v čele 
s Mojžíšem vyvádějícím otroky z faraonova sevření, 

s Janem Křtitelem, který zde pokřtil Ježíše Krista, ale také 
Nabatejci, národem, jenž 
zbudoval jeden ze sedmi divů 
světa – ztracené město Petra.
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s Janem Křtitelem, který zde pokřtil Ježíše Krista, ale také 

V  dostupné vzdálenosti jsou významné památky 
z dob biblických, chloubou země je starodávné měs-
to Nabatejců Petra a  Vadí Rum. Jordánsko má také 
krásnou přírodu, která je velmi rozmanitá, počína-
je severními močály a  vřesovišti, přes dechberoucí 
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Aqaba
Nejvýznamnější město jížního Jordánska s vy-

nikající polohou pro výlety za nezapomenutelnými 
zážitky, které se stalo proslulým turistickým leto-
viskem, a to díky své poklidné přímořské atmosféře 
s vůní Orientu, bohatému zázemí pro provozování 
vodních sportů, potápění v  Rudém moři vyhledá-
vaném potápěči z celého světa, výhodnými cenami 
koření, ořechů a „skalní čokolády“, která neroztaje 
ani v těch největších horkách.

NÁŠ TIP: Vychutnejte si večerní procházku společ-
ně s naším průvodcem uličkami Aqaby, které jsou 
provoněné vůní kadidla, ochutnejte kávu s  carda-
monem, který napomáhá v boji za štíhlou linii, od-
měňte se jordánskou čokoládou a  porozhlédněte 
se po způsobu života v Jordánsku.
Zatímco v  hlavním městě Jordánska Ammánu 

se zimní teploty pohybují kolem 5 stupňů Celsia 
a  příležitostně i  sněží, denní teploty v  Aqabě jen 
zřídka klesnou pod 20 stupňů. V  letních měsících 
teploty přesahují i 35 stupňů, ale díky větru vanou-
címu od moře, jsou ideální pro letní odpočinkovou 
dovolenou..

Mrtvé moře
Další oblastí, kterou můžete navštívit je pří-

rodní fenomén, oblast s  vlastním mikroklimatem. 
Nejníže položené místo na světě (400 m pod úrovní 
moře) navrací lidem zdraví a obnovuje a regeneruje 
organismus. Blahodárný vliv vody z Mrtvého moře je 
znám velmi dlouho, a proto v této oblasti vzniklo uni-
kátní lázeňské středisko s hotely, které kromě léčeb-
ných procedur nabízejí také skvělé zázemí pro dovo-
lenou. Toto místo se pyšní 330 slunečními dny v roce 
a průměrnou denní teplotou 25 °C (v  létě až 35 °C). 

Voda  má vysoký  obsah rozpuštěných solí a  lehce 
udrží i dospělého člověka nad hladinou bez vlastní-
ho úsilí. Léčivé  bahno se využívá při balneoterapiích.
Letecky z Prahy přímou linkou do 
Ammanu.

INFORMACE o� ciální název: Jordánské hášimovské království • politický systém: konstituční monarchie • rozloha: 89 342 km2

• počet obyvatel: 10 248 069 obyvatel • časový posun: GMT + 2 hod. • měna: jordánský dinár (JOD) = 100 piastrů = 1 000 fílů 
• úřední jazyk: arabština • vzdálenost z letiště v Aqabě k Rudému moři je cca 30 km, transfer trvá cca 30 minut • vzdálenost z letiště v Ammánu k Mrtvému 

moři je cca 60 km, transfer trvá cca 1 hodinu • vzdálenost do Aqaby je cca 300 km, transfer trvá cca 3,5 hodiny 
• elektřina: 220 V, dvou nebo tříkolíkové zástrčky, doporučujeme adaptér • vstupní formality: cestovní pas a vízum zdarma Vám zařídí naše CK. 

Platnost cestovního pasu musí minimálně o 6 měsíců přesahovat předpokládanou délku pobytu.
• očkování a lékař: povinné očkování není předepsáno. O doporučeném očkování se informujte u lékaře nebo na hygienické stanici. Je dobré pít pouze 

balenou vodu a dbát hygienických pravidel. Jordánsko disponuje kvalitní nemocniční sítí především v Ammánu a Aqabě.
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ODLETY
–  z Prahy do Aqaby na 7 nocí nebo 

na libovolný počet nocí 

Lety se společností Turkish Airlines, s mezipřistáním a přestupem 
v Istanbulu. Všichni klienti mají přes naši CK zajištěné vízum 
zdarma, je nutné dodat údaje z cestovního pasu, co nejdříve, 
nejpozději 3 dny před odletem. 

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Aqaba–
Praha vč. letištních a bezpečnostních příplatků a palivového 
příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět • příslušný 
počet nocí ve vybraném ubytování • stravování dle výběru 
• služby delegáta • vstupní vízum • zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění

Aktuální termíny a ceny 
na www. fi rotour.cz

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

vízum zdarma

Voda  má vysoký  obsah rozpuštěných solí a  lehce 

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA
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� Jordánsko – Rudé moře

V  dostupné vzdálenosti jsou významné památky 
z dob biblických, chloubou země je starodávné měs-
to Nabatejců Petra a  Vadí Rum. Jordánsko má také 
krásnou přírodu, která je velmi rozmanitá, počína-
je severními močály a  vřesovišti, přes dechberoucí 

 skalní útvary pískovcových hor a  kamenitými úbočí-
mi s olivovníky konče. Pokud jste nadšenci potápění, 
zcela jistě vás potěší, jak moc je život v Rudém moři 
bohatý. Navštivte s  námi magické Jordánsko, jednu 
z nej pohostinnějších zemí světa!

FIRO NÁZOR výběr hotelů s all inclusive nebo s polopenzí • krásná příroda 
• pohostinnost místních obyvatel • dostupnost významných památek v Petře, výlet do pouště 

Wadi Rum, možnost přespání v poušti • zdraví prospěšné koupání v Mrtvém moři 
s léčebnými účinky • jedinečné působení mikroklimatu, mořské vody a minerálů Mrtvého moře

• možnost potápění v Rudém moři • doporučujeme i poznávací zájezdy do Jordánska – kompletní 
nabídka v katalogu Poznávací zájezdy 2020 

Objevte společně s námi tuto magickou zemi, která Vás neučaruje pouze svou 
bohatou minulostí, ale také například nerušeným odpočinkem na plážích nádherného 
Rudého moře, pozorováním západu slunce v jedné z nejkrásnějších pouští světa, 
adrenalinovým kaňoningem i léčebnými účinky Mrtvého moře.

Jordánsko – ztracená perla Blízkého východu 
ukrývající odpočinek, historii, ale i dobrodružství. 

Jordánsko je právem považováno za ztracenou perlu 
Blízkého východu, kudy procházela historie v čele 
s Mojžíšem vyvádějícím otroky z faraonova sevření, 

s Janem Křtitelem, který zde pokřtil Ježíše Krista, ale také 
Nabatejci, národem, jenž 
zbudoval jeden ze sedmi divů 
světa – ztracené město Petra.
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s Janem Křtitelem, který zde pokřtil Ježíše Krista, ale také 

V  dostupné vzdálenosti jsou významné památky 
z dob biblických, chloubou země je starodávné měs-
to Nabatejců Petra a  Vadí Rum. Jordánsko má také 
krásnou přírodu, která je velmi rozmanitá, počína-
je severními močály a  vřesovišti, přes dechberoucí 
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Aqaba
Nejvýznamnější město jížního Jordánska s vy-

nikající polohou pro výlety za nezapomenutelnými 
zážitky, které se stalo proslulým turistickým leto-
viskem, a to díky své poklidné přímořské atmosféře 
s vůní Orientu, bohatému zázemí pro provozování 
vodních sportů, potápění v  Rudém moři vyhledá-
vaném potápěči z celého světa, výhodnými cenami 
koření, ořechů a „skalní čokolády“, která neroztaje 
ani v těch největších horkách.

NÁŠ TIP: Vychutnejte si večerní procházku společ-
ně s naším průvodcem uličkami Aqaby, které jsou 
provoněné vůní kadidla, ochutnejte kávu s  carda-
monem, který napomáhá v boji za štíhlou linii, od-
měňte se jordánskou čokoládou a  porozhlédněte 
se po způsobu života v Jordánsku.
Zatímco v  hlavním městě Jordánska Ammánu 

se zimní teploty pohybují kolem 5 stupňů Celsia 
a  příležitostně i  sněží, denní teploty v  Aqabě jen 
zřídka klesnou pod 20 stupňů. V  letních měsících 
teploty přesahují i 35 stupňů, ale díky větru vanou-
címu od moře, jsou ideální pro letní odpočinkovou 
dovolenou..

Mrtvé moře
Další oblastí, kterou můžete navštívit je pří-

rodní fenomén, oblast s  vlastním mikroklimatem. 
Nejníže položené místo na světě (400 m pod úrovní 
moře) navrací lidem zdraví a obnovuje a regeneruje 
organismus. Blahodárný vliv vody z Mrtvého moře je 
znám velmi dlouho, a proto v této oblasti vzniklo uni-
kátní lázeňské středisko s hotely, které kromě léčeb-
ných procedur nabízejí také skvělé zázemí pro dovo-
lenou. Toto místo se pyšní 330 slunečními dny v roce 
a průměrnou denní teplotou 25 °C (v  létě až 35 °C). 

Voda  má vysoký  obsah rozpuštěných solí a  lehce 
udrží i dospělého člověka nad hladinou bez vlastní-
ho úsilí. Léčivé  bahno se využívá při balneoterapiích.
Letecky z Prahy přímou linkou do 
Ammanu.

INFORMACE o� ciální název: Jordánské hášimovské království • politický systém: konstituční monarchie • rozloha: 89 342 km2

• počet obyvatel: 10 248 069 obyvatel • časový posun: GMT + 2 hod. • měna: jordánský dinár (JOD) = 100 piastrů = 1 000 fílů 
• úřední jazyk: arabština • vzdálenost z letiště v Aqabě k Rudému moři je cca 30 km, transfer trvá cca 30 minut • vzdálenost z letiště v Ammánu k Mrtvému 

moři je cca 60 km, transfer trvá cca 1 hodinu • vzdálenost do Aqaby je cca 300 km, transfer trvá cca 3,5 hodiny 
• elektřina: 220 V, dvou nebo tříkolíkové zástrčky, doporučujeme adaptér • vstupní formality: cestovní pas a vízum zdarma Vám zařídí naše CK. 

Platnost cestovního pasu musí minimálně o 6 měsíců přesahovat předpokládanou délku pobytu.
• očkování a lékař: povinné očkování není předepsáno. O doporučeném očkování se informujte u lékaře nebo na hygienické stanici. Je dobré pít pouze 

balenou vodu a dbát hygienických pravidel. Jordánsko disponuje kvalitní nemocniční sítí především v Ammánu a Aqabě.
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ODLETY
–  z Prahy do Aqaby na 7 nocí nebo 

na libovolný počet nocí 

Lety se společností Turkish Airlines, s mezipřistáním a přestupem 
v Istanbulu. Všichni klienti mají přes naši CK zajištěné vízum 
zdarma, je nutné dodat údaje z cestovního pasu, co nejdříve, 
nejpozději 3 dny před odletem. 

Ceny zájezdů zahrnují: leteckou přepravu Praha–Aqaba–
Praha vč. letištních a bezpečnostních příplatků a palivového 
příplatku • transfer z letiště do hotelu a zpět • příslušný 
počet nocí ve vybraném ubytování • stravování dle výběru 
• služby delegáta • vstupní vízum • zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/99 Sb.

Příplatky: pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění

Aktuální termíny a ceny 
na www. fi rotour.cz

Sleva za včasnou rezervaci až 23 %

vízum zdarma

Voda  má vysoký  obsah rozpuštěných solí a  lehce 

Parkování u letiště 
při včasné rezervaci ZDARMA
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Petra
O Petře, ztraceném městě starověku, si až do 19. sto-

letí pouze šeptali místní beduíni a tím chtěli uchránit 
opravdový poklad a skvost ukrytý ve skalách, který dnes 
obdivují turisté z celého světa. 
Nezmeškejte příležitost s  námi prozkoumat jeden 
ze sedmi novodobých divů světa, unikát zapsaný na 

seznam světového dědictví UNESCO 
a  kouzelné místo, které znáte z  mno-
ha hollywoodských � lmů jako India-
na Jones nebo Transformers, to vše 
navíc obohacené výkladem o  životě 
v  Jordánsku, o  islámu, o  místních 
zvycích a  lidech a  o  dalších mnoha 
 zajímavostech.

Wadi Rum
Snili jste někdy o tom, jaké je 

to projít se krajinou na Měsíci nebo 
na Marsu? My Vám jej splníme a to bez nákladné cesty 

do vesmíru. Pokud Vás někdy uchvátily nadpozemské 
scenérie � lmů Star Wars, Transformers nebo Marťan, 
pokud toužíte poznat život v poušti a projet se na vel-
bloudovi nebo pokud pouze chcete mít dechberoucí 
fotogra� e z dovolené, s nimiž uděláte hluboký dojem, 
pak právě tento relaxační výlet je pro Vás.
Wadi Rum, v překladu Měsíční krajina, je přírodní re-
zervace, právem považovaná za jednu z nejkrásnějších 
pouští světa, kterou společně budeme objevovat v růz-
ných jejích nejpozoruhodnějších koutech, ale i obdivo-
vat při dechberoucím západu slunce.

Noc v poušti
Prohlídka pouště Wadi Rum pro Vás nemusí skon-

čit po západu slunce, ale může i pokračovat po tom, kdy 
se tato nádherná oblast zahalí závojem tmy a na oblo-
ze vysvitnou hvězdy, jejichž zář Vám vezme dech. Není 
krásnější místo na pozorování noční oblohy protnuté 
mléčnou dráhou než právě zde.
Místní beduíni pro Vás připraví tradiční večeři, na které 
si pochutnáte za poslechu hudby pouště, popovídáte 
si o  jejich životě a  na vlastní kůži poznáte proslulou 
beduínskou pohostinnost a  přátelství. Výběr způsobu 
přenocování je na Vás – v komfortním stanu nebo pří-
mo pod hvězdami?

VÝLETY

seznam světového dědictví UNESCO 
a  kouzelné místo, které znáte z  mno-

na Marsu? My Vám jej splníme a to bez nákladné cesty 

CENY VÝLETŮ  dospělý

Petra  170 USD/155 EUR
Wadi Rum   97 USD/90 EUR
Nocleh v poušti  cena bude upřesněna na místě

Pozn.: Výlety jsou pořádány v českém jazyce. Dětské slevy. 
Ceny jsou orientační, více informací a přesné ceny obdržíte 
v pokynech k odletu a od našeho delegáta v místě.



AQABA / AQABA

Stravování: polopenze formou bo-
hatého bufetu (nealkoholické nápoje 
u večeře zdarma) 

Poloha: hotel se nachází přímo u plá-
že s výbornou dostupností centra měs-
ta. Hotel je vzdálen asi 10 minut cesty 
z letiště. 

Vybavení: recepce, vstupní hala, 
hlavní restaurace, speciální restaura-
ce s mořskými plody, restaurace na 
pláži, kokteil bar, italský bar na pláži, 
cukrárna, SPA centrum, turecké lázně, 
kosmetický salon z přípravků z Mrtvé-
ho moře, obchod, kadeřnictví, infinity 
bazén, rodinný bazén, dětský bazén, 
dětské hřiště, 18jamkové a 9jamkové 
golfové hřiště, fitness centrum, fotba-
lové hřiště, volejbalové hřiště, stolní 
tenis, kulečník a mnoho dalšího.

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: luxusně zařízené dvou-
lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, 
plně vybavená koupelna (vana nebo 

sprcha/WC, klimatizace, Full HD TV, 
set na přípravu kávy a čaje, minibar, 
trezor, terasa. 

Pro děti: dětský bazén, dětské hřiště. 

Poznámka: lety se společností Turkish 
Airlines, s mezipřistáním a přestupem 
v Istanbulu.

www.firo.cz/JRA294

Možnosti obsazení:XX / XXx

Luxusní nově vystavěný hotel přímo u pláže s výbornou dostupností centra Aqaby.

Hotel Hyatt Regency Aqaba Ayla 
PRAHA

AQABA / AQABA

Stravování: polopenze, za příplatek 
plná penze 

Poloha: hotel se nachází na břehu Ru-
dého moře v oblasti Aqaby. 7 km od 
mezinárodního letiště (transfer trvá cca 
10 min.), 10 minut chůze od historic-
kého centra Aqaby. U hotelu je cca 300 
m dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstu-
pem do moře, vhodná i pro rodiny s dět-
mi. K dispozici je molo, osušky, lehátka 
a slunečníky (zdarma). 

Vybavení: velká vstupní hala s recep-
cí, samoobslužné restaurace Corniche, 
Martinis nebo restaurace Bourj Al Ha-
mam, kde se pod širým nebem podávají 
jídla libanonské kuchyně. Vybraná jídla 
a kvalitní vína se podávají také ve vin-
ném sklípku Côte d'Or. Kavárna a bary 
v hlavní budově a na pláži, venkovní 
bazén s vířivkami (v zimě vyhřívaný), dět-
ský bazén a klub, fitness, sauna, pára, 
jacuzzi (zdarma), celá řada vodních spor-
tů, jako je šnorchlování a potápění s dý-
chacím přístrojem mezi úžasnými korály 
Rudého moře. V hotelových lázních če-
kají horké lázně, parní lázně a wellness 

centrum, kde si budete moci objednat 
různá ošetření obličeje i těla (za popla-
tek). Internet na pokoji a WiFi na recep-
ci. K dispozici je bezplatné parkoviště. 

Internet: WiFi zdarma.

Ubytování: vkusně zařízené pokoje 
s příslušenstvím a s možností jedné při-
stýlky jsou vybaveny klimatizací, SAT/TV, 
telefonem, internetem, minibarem, var-
nou konvicí, trezorem, fénem a bočním 
nebo přímým výhledem na moře.  

Služby za poplatek: SPA, masáže, 
vodní sporty. 

Poznámka: lety se společností Turkish 
Airli nes, s mezipřistáním a přestupem 
v Istanbulu. 

www.firo.cz/JQA294

Luxusní a elegantní 5* hotel se nachází přímo na břehu Rudého moře a patří k němu 
soukromá pláž. Jeho poloha zaručuje skvělé podmínky pro potápění a pozorování 
místních korálových útesů. 

Možnosti obsazení:XX / XXx / XXX

Hotel Intercontinental Aqaba Beach Resorts 
PRAHA

jen s FIRO-tour

jen s FIRO-tour

vízum zdarma 

vízum zdarma 

novinka v nabídce
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bezplatně 
WiFi

potápěníwellnesslehátka na 
pláži 

klimatizace 
zdarma

klimatizace 
zdarma

wellnessbezplatně 
WiFi
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Petra
O Petře, ztraceném městě starověku, si až do 19. sto-

letí pouze šeptali místní beduíni a tím chtěli uchránit 
opravdový poklad a skvost ukrytý ve skalách, který dnes 
obdivují turisté z celého světa. 
Nezmeškejte příležitost s  námi prozkoumat jeden 
ze sedmi novodobých divů světa, unikát zapsaný na 

seznam světového dědictví UNESCO 
a  kouzelné místo, které znáte z  mno-
ha hollywoodských � lmů jako India-
na Jones nebo Transformers, to vše 
navíc obohacené výkladem o  životě 
v  Jordánsku, o  islámu, o  místních 
zvycích a  lidech a  o  dalších mnoha 
 zajímavostech.

Wadi Rum
Snili jste někdy o tom, jaké je 

to projít se krajinou na Měsíci nebo 
na Marsu? My Vám jej splníme a to bez nákladné cesty 

do vesmíru. Pokud Vás někdy uchvátily nadpozemské 
scenérie � lmů Star Wars, Transformers nebo Marťan, 
pokud toužíte poznat život v poušti a projet se na vel-
bloudovi nebo pokud pouze chcete mít dechberoucí 
fotogra� e z dovolené, s nimiž uděláte hluboký dojem, 
pak právě tento relaxační výlet je pro Vás.
Wadi Rum, v překladu Měsíční krajina, je přírodní re-
zervace, právem považovaná za jednu z nejkrásnějších 
pouští světa, kterou společně budeme objevovat v růz-
ných jejích nejpozoruhodnějších koutech, ale i obdivo-
vat při dechberoucím západu slunce.

Noc v poušti
Prohlídka pouště Wadi Rum pro Vás nemusí skon-

čit po západu slunce, ale může i pokračovat po tom, kdy 
se tato nádherná oblast zahalí závojem tmy a na oblo-
ze vysvitnou hvězdy, jejichž zář Vám vezme dech. Není 
krásnější místo na pozorování noční oblohy protnuté 
mléčnou dráhou než právě zde.
Místní beduíni pro Vás připraví tradiční večeři, na které 
si pochutnáte za poslechu hudby pouště, popovídáte 
si o  jejich životě a  na vlastní kůži poznáte proslulou 
beduínskou pohostinnost a  přátelství. Výběr způsobu 
přenocování je na Vás – v komfortním stanu nebo pří-
mo pod hvězdami?

VÝLETY

seznam světového dědictví UNESCO 
a  kouzelné místo, které znáte z  mno-

na Marsu? My Vám jej splníme a to bez nákladné cesty 

CENY VÝLETŮ  dospělý

Petra  170 USD/155 EUR
Wadi Rum   97 USD/90 EUR
Nocleh v poušti  cena bude upřesněna na místě

Pozn.: Výlety jsou pořádány v českém jazyce. Dětské slevy. 
Ceny jsou orientační, více informací a přesné ceny obdržíte 
v pokynech k odletu a od našeho delegáta v místě.



AQABA / AQABA

Stravování: all inclusive 

All inclusive: snídaně, obědy, večeře 
formou bohatého bufetu s ukázkami 
tradiční přípravy pokrmů v hlavní re-
stauraci Aziab. Snack bar Bay Watch 
10.00-19.00 hod. s nabídkou piva 
a nealkoholických nápojů, lobby bar 
Kenzi u recepce 10.00-23.00 hod.; Be-
ach bar 11.00-17.00 hod.; Wave bar 
- večerní bar u bazénu 19.00-23.00 
hod., Sunset bar na terase u recepce 
19.00-23.00 hod. Nealkoholické ná-
poje v rámci AI: čaj, káva, džusy, kola, 
sprite, voda. Alkoholické nápoje v rám-
ci AI: pivo, víno, vodka, whisky - místní 

výroby - v časech určených hotelem. 
Happy hour na speciální koktejly v Bay 
Watch baru 16.00-17.00 hod. (3 al-
koholické + nealkoholické koktejly, 
snack, zmrzlina). Slunečníky a lehátka 
na pláži i u bazénu zdarma, plážové 
osušky zdarma. Minibar - při příjezdu 
naplněn zdarma, poté zdarma doplňo-
ván vodou.

Poloha: hotel se nachází zhruba  
15 minut od města Aqaba, přímo na 
prostorné písčité pláži (nově s bílým 
pískem navezeným z Wadi Rumu). Pří-
mo z recepce se klienti mohou zdarma 
dostat do města na nákupy místním 
shuttle busem, který jezdí 4x denně 
zdarma. Jedná se o soustavu 3 hote-
lů - areál plní funkci městečka s vlast-
ním přístavem, obchody, kavárničkami 
a promenádou. 

Vybavení: rozsáhlý hotelový komplex, 
který nepůsobí přeplněným dojmem, 
hlavní restaurace, à la carte restaurace 

vízum zdarma 

Nádherný moderní komplex, který se nachází 15 minut od letiště. Dominuje zde  
nadstandardní servis a výborné jídlo. Na pláži u hotelu je navezený písek z pouště Wadi Rum.

Grand Swiss Tala Bay 

jen s FIRO-tour

all inclusive 

PRAHA

bezplatně 
WiFi

klimatizace 
zdarma

lehátka na 
pláži 

skluzavky / 
tobogány
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Možnosti obsazení: XX / XXx / XXX

(za poplatek), lobby, recepce otevře-
na 24 hodin denně, lobby bar Kenzi, 
snack bar Bay Watch u bazénu, plá-
žový bar, bar na terase, bar v bazénu, 
4 bazény (rodinný velký bazén, dětský 
bazén, vyhřívaný bazén, infinity pool 
s přepadem vody pouze pro dospě-
lé), diskotéka, miniklub, dětské hřiště, 
hřiště na plážový volejbal, venkovní 
fitness, vnitřní posilovna, vodní sporty 
(potápění v Rudém moři, windsurfing, 
šnorchlování - za poplatek), konfe-
renční místnosti, parkoviště, vnitřní 
hotelový transport, pravidelné lodní 
spojení s letoviskem T aba v Egyptě, 
pravidelný shuttle bus do Aqaby za 
nákupy, sauna, SPA centrum - masáže 
za poplatek, kadeřnictví, směnárna, 
heliport. 

Internet: WiFi zdarma v celém areálu. 

Ubytování: 2lůžkové standardní 
pokoje s přímým nebo částečným 
výhledem na moře s možností jedné 

přistýlky mají plazmovou TV, minibar 
doplňovaný vodou každý den, trezor, 
set na přípravu kávy a čaje, WiFi. Při 
obsazení 3 dospělými osobami je 
omezený prostor na pokoji. Za přípla 
 
tek pokoje: superior s výhledem na 
moře, Deluxe pokoje, Junior Suita. 

Služby za poplatek: SPA procedury, 
vodní sporty, à la carte restaurace. 

Pro děti: miniklub, dětský bazén, dět-
ské hřiště, dětský snack, dva menší 
tobogány. 

Poznámka: lety se společností Turkish 
Airlines, s mezipřistáním a přestupem 
v Istanbulu. 

www.firo.cz/JGS294
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Hotel střední kategorie v rámci resortu Tala Bay, který se pyšní výborným jídlem a po-
hodovou atmosférou. 

AQABA / AQABA

Stravování: all Inclusive 

All inclusive: plná penze (snídaně, oběd 
a večeře) je podávána v hlavní restauraci. 
Kuchaři připravují pokrmy tradiční i me-
zinárodní kuchyně. V rámci all inclusive 
mohou klienti využívat bar u bazénu, kde 
si mohou dát jak alkoholické, tak neal-
koholické nápoje místní výroby v časech 
určených hotelem. Slunečníky a lehátka 
jsou na pláži i u bazénu zdarma.    

Poloha: hotelový resort je situován pří-
mo nad plážovou promenádou, cca 150 
m od pláže a asi 15 km od centra zná-
mého letoviska Aqaba. Nákupní a zábav-
ní možnosti mají hosté v centru Aqaby, 
které je pohodlně dostupné hotelovým 
minibusem (obchody, kavárny, restaura-
ce, vodní sporty na pláži, tradiční trhy). 
Transfer z mezinárodního letiště trvá  
30 minut.  

Vybavení: hotelový resort pro nená-
ročné klienty s perfektní polohou na 
výlety pořádá oblíbené tematické veče-
ře s ukázkou tradičních specialit. Nabízí 
vstupní halu s recepcí, hlavní restaurace, 
bar, bar u bazénu. Umožňuje sportovní 

aktivity jako např. cvičení ve fitness cen-
tru, jógu, aerobik, vodní aerobik, stolní 
tenis, šipky, plavání, potápění a vodní 
sporty na pláži. Pro relaxaci je určeno 
moderní wellness centrum s celou řadou 
procedur jako např. masáže, anti-aging, 
tělové zábaly, kosmetické ošetření či ba-
lneoterapie. Děti mohou využívat bazén 
s brouzdalištěm nebo dobře vybavené 
hřiště.    

Internet: WiFi zdarma. 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky jsou vybaveny sociálním 
zařízením (sprcha a vana, WC, fén), te-
lefonem, klimatizací, rádiem, satelitní TV, 
minibarem a balkonem (výhled na moře 
nebo do okolí).

Služby za poplatek: trezor, SPA proce-
dury, à la carte restaurace, prádelna, vod-
ní sporty na pláži. 

Pro děti: dětský bazén, animace, dětská 
postýlka a vysoká jídelní židlička je k dis-
pozici na vyžádání. 

Poznámka: lety se společností Turkish 
Airlines, s mezipřistáním a přestupem 
v Istanbulu. 

www.firo.cz/JMT294

AQABA / AQABA

Stravování: polopenze plná penze za 
příplatek vč. nealkoholických nápojů 
= 3x denně bufetová strava (snída-
ně, oběd, večeře), snack bar (pizza, 
těstoviny, sendviče od 9.00 hod. do 
západu slunce), á la carte restaurace 
italského stylu (rezervace 1 den před 
návštěvou).  

Poloha: hotel se nachází nedaleko 
města Aqaba u krásné široké písčité 
pláže. Nedaleko hotelu je spousta ná-
kupních možností. 

Vybavení: recepce, lobby, bufetová 
restaurace, italská restaurace. Snack 
bar Sejan (pizza, těstoviny, sendviče), 
Azure bar u bazénu, Beach bar otevře-
no od 9.00 do západu slunce. Lobby 
bar Barka 9.00-23.00 hod., terasa bar 
Siraj, Mello bar 17.00-01.00 hod., 
BOP bar 20.00-03.00 hod., 5 bazénů, 
líná řeka, která prochází celým resor-
tem, tobogány, obchodní zóna, dětský 
klub s vlastním bazénem pro děti, mi-
niklub, dětské hřiště, posilovna, vodní 
sporty, SPA centrum, kosmetické te-
rapie, plážový servis (osušky, lehátka, 

slunečníky - zdarma), internetové při-
pojení zdarma, kongresové centrum, 
vodní sporty.  

Internet: WiFi zdarma v celém areálu. 

Ubytování: 2lůžkové standardní po-
koje s možností jedné přistýlky, LCD 
TV, set na přípravu kávy, telefon, fén, 
WC, balkon s výhledem na hory. 2lůž-
kové standardní pokoje s možností 
jedné přistýlky s výhledem na bazén 
a se stejným vybavením jako standard-
ní pokoj s výhledem na hory. 2lůžkové 
standardní pokoje s možností jedné 
přistýlky s výhledem na moře a se stej-
ným vybavením jako standardní pokoj 
s výhledem na hory.    

Služby za poplatek: SPA procedury, 
vodní sporty. 

Pro děti: miniklub, dětský bazén, dět-
ské hřiště. 

Poznámka: lety se společností Turkish 
Airlines, s mezipřistáním a přestupem 
v Istanbulu.  

www.firo.cz/JMO294

vízum zdarma 

vízum zdarma 

Marina Plaza 

Luxusní hotelový resort prestižního koncernu Mövenpick se nachází na pobřeží Rudé-
ho moře v letovisku Tala Bay. Hotel má výborný servis a nádhernou pláž. 

Mövenpick Tala Bay  

jen s FIRO-tour

all inclusive 

PRAHA

jen s FIRO-tour

PRAHA

klimatizace 
zdarma

bezplatně 
WiFi

skluzavky / 
tobogány

wellness

Možnosti obsazení:XX / XXx / XXX

Možnosti obsazení:XX / XXx / XXX
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Vybraní autorizovaní prodejci FIRO-tour
město název ulice e-mail telefon
AŠ Ašská cestovní agentura s.r.o. Hlavní 2747 aca.as@seznam.cz 354 526 980
BENEŠOV AAT-RE Bartošová Kateřina Vlašimská 1785 benesov@primadovca.cz 317 728 030
BENEŠOV ADVENTURE PLUS, Václava Říhová Masarykovo náměstí 102 info@adventureplus.cz 317 726 677
BEROUN LINGUA TOUR, s.r.o Husovo nám. 78 ck@linguatour.cz 311 625 804
BLANSKO S-TOUR Blansko, s.r.o. Rožmitálova 14 s-tour@post.cz 516 417 035
BOSKOVICE SLUNCE & SNÍH – Mgr. Jana Vítková Růžové náměstí 3 info@slunceasnih.cz 605 454 249
BRANDÝS NAD LABEM MICKOVÁ ILONA – cest. agentura Masarykovo nám. 1766 – OD Labe imickova@seznam.cz 326 907 180
BRNO STUDENT AGENCY, k.s. Nám. Svobody 17 zajezdy@studentagency.cz 539 000 372
ČELÁKOVICE CA Lenka Kadlecová Masarykova 780 ca.lenka.kadlecova@volny.cz 608 303 903
ČESKÁ LÍPA GOTTLIEBEROVÁ JITKA Nám. T. G. Masaryka 172 gottlieberova@tiscali.cz 487 823 155
ČESKÉ BUDĚJOVICE MIZOK TOUR – Iva Mi�ková Krajinská 36 mizok@volny.cz 387 311 575
DĚČÍN DEZKA Děčín s.r.o. Prokopa Holého 808/8 info@dezka.cz 412 532 111
DĚČÍN JATOUR – JUDr. Josef Janů Masarykovo nám. 17/190 info@jatour.cz 412 519 317
DOMAŽLICE SUNNY.CZ – Barbora Šešulková Náměstí míru 129 xbarax@seznam.cz 721 177 828
HAVÍŘOV Dlouhá Marcela – CA DIANA TOUR Dlouhá tř. 19 info@dianatour.cz 596 813 005
HLUČÍN CIMEA travel Mírové náměstí 5/5 cimeatravel@seznam.cz 595 042 240
HODONÍN LIDO- cestovní kancelář Národní třída 4 ck.lido@tiscali.cz 518 342 867
HOLICE CA Andrea Hradecká 54 caandrea@email.cz 605 485 137
HRANICE Zdenka Zacharová – VIA TOUR Svatoplukova 79 viatour@viatour.cz 581 601 293
HUMPOLEC ADORES spol. s r.o. Nerudova 185 cestovniagentura@adores.cz 565 533 296
HUSTOPEČE CA Ideal Dukelské nám. 1 info@caideal.cz 603 534 595
CHEB Levorová Alexandra Svobody 31 cavrbova@centrum.cz 723 974 484
CHOCEŇ CA Věra Schmittová – VS TOURS Kollárova 1045 vstours@vstours.cz 465 471 588
CHRUDIM Agentura Štěpánka Břetislavova 61 agentura.stepanka@gmail.com 469 622 768
JABLONEC NAD NISOU HONZOVÁ-SEDLÁKOVÁ CK E.Floriánová 2 ckjablonec@seznam.cz 483 320 976
JAROMĚŘ M-TOUR RNDr. Milan Voborník Nám. Československé armády 16 m-tour@seznam.cz 491 812 400
JIČÍN CA Sportcentrum – Jan Sochor Valdštejnovo nám. 2 cestovnikancelar@hradecko.com 493 531 977
JIČÍN Milena Farská – MONATOUR – cestovní kancelář Valdštejnovo nám. 88 jicin@monatour.cz 493 538 818
JIČÍN ZÁJEZDY Jičín, s.r.o. Židovská 68 info@zajezdyjicin.cz 493 525 696
JIHLAVA V2 Travel Divadelní 19 info@v2travel.cz 723 257 770
JILEMNICE JK BUS – CK Kalvodová Jana Dolení 303 jk.bus@tiscali.cz 481 545 459
JÍLOVÉ U PRAHY AGENTURA 97 s.r.o. Chotouň 97 info@agentura97.cz 241 951 214
KADAŇ MK-TOUR Michaela Weissová Jelínková Kpt. Jaroše 510 info@mktour.cz 474 342 727
KLATOVY Jarošík Miloslav Bc. – cestovní agentura Nám. Míru 64 dovolena@cajarosik.cz 376 310 279
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ PRIMA TRAVELS s.r.o. U Potoka 527 info@prima-travels.cz 474 376 149
KOLÍN GLOBUS TOUR CZ spol. s r.o. Na Hradbách 155 info@globus-tour.cz 321 718 718
KOLÍN Rojatour Rubešova 61 info@rojatour.cz 321 623 292
KOPŘIVNICE CA IMPULS – Houš�avová Vladimíra Lomená 1407/5 info@caimpuls.cz 556 808 780
KOSTELEC NAD ORLICÍ TANUS s.r.o. Dukelských Hrdinů 900 info@tanus.cz 494 323 493
KUTNÁ HORA KUTNOHORSKÁ CA – Jaroslava Marešová Palackého náměstí 330 kca@atlas.cz 327 512 331
LITOMĚŘICE CA TULIS – Topšová Jiřina Novobranská 17 tulis.topsova@seznam.cz 416 733 355
LYSÁ NAD LABEM Šulc Evžen Ing. – CA EVENTOUR Masarykova 209 eventour@tiscali.cz 325 551 595
PŘELOUČ ANNASTA – Anna Šandová 28. října 146 ckannasta@cmail.cz 466 958 076
PROSTĚJOV AQUA TOUR – Ivana Valová Svatoplukova 19 aquatour@email.cz 602 515 228
NÁCHOD A-Z TRAVEL Drašnarová Marcela Palackého 20 info@aztravel.cz 491 420 196
KDYNĚ CAMPANATOUR s.r.o. Náměstí 131 kdyne@campana.cz 379 731 272
ŠUMPERK Cestovní agentura ISTRIA s.r.o. Hlavní třída 428/18 caistria@caistria.cz 583 216 703
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ CIS – cest. agentura s.r.o. T. G. M. 69 info@cisnovemesto.cz 491 471 073
TÁBOR COMETT  PLUS, spol. s r.o. Tř. 9. května 1989 ck@comettplus.cz 381 256 079
TACHOV Černý Zdeněk cestovní agentura K. H. Borovského 520 info@zca.cz 374 721 624
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU EUROCENTRUM Svatohavelská 66 eurocentrum@eurocentrum.cz 494 323 878
LIPNÍK NAD BEČVOU GTOUR group s.r.o. 28. října 602 gtour@gtour.cz 581 771 503
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Horáčková Irena – cest. ag. Tour Centrum Hlavní pošta, Poštovní 160, P. O. BOX 21 marlazne@tourcentrum.cz 354 626 528
MLADÁ BOLESLAV CA POHODA – Holender Team a.s. Chráněná 1354 ck.pohoda@holenderteam.cz 326 333 900
MLADÁ BOLESLAV Cestovka IDYLKA – Jana Černá V. Klementa 822 cestovkaidylka@seznam.cz 326 737 555
MLADÁ BOLESLAV SOLID LINE spol. s r.o. Jičínská 1073 cestovka@solidline.cz 326 734 835
NOVÉ STRAŠECÍ Kapková Ivana Ing. – CA ALLEGRO Čsl. armády 172 allegro.kapkova@tiscali.cz 313 573 700
NOVÝ HRÁDEK HUDKOVÁ Jana, DiS. U Stadionu 359 j.hudkova@seznam.cz 491 478 168
OPOČNO Počarovská Miroslava DiS. – CA MARIN Kupkovo nám. 135 ca-marin@email.cz 494 667 848
PODBOŘANY AZURO – Marie Kunešová Přátelství 411 ca.azuro@seznam.cz 415 722 454
PODĚBRADY CA Ivanka Havlíčkova 53 caivanka@gmail.com 325 612 305
PRAHA 3 – FLORA SUPERZAJEZDY.CZ s.r.o. Chrudimská 2a (u pošty) info@superzajezdy.cz 272 743 981
PRAHA 4 Invia.cz, a.s. Na Hřebenech II 1718/8 produkty@invia.cz 800 999 800
PRAHA 4 Zdeněk Kochta – CA NUBIS Arkalycká 757 nubis@nubis.cz 777 755 714
PRAHA 8 iStep CE s.r.o. Karolinská 650/1 info@travelportal.cz 234 121 204
PRACHATICE OCEAN CZ, s.r.o. Zvolenská 30 prachatice@ca-ocean.cz 388 318 746
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM SAFIRO CK Palackého 2192 info@ck-safiro.cz 571 654 304
SOKOLOV F&K TRAVEL s.r.o. Staré nám. 37 ckfk@ckfk.cz 352 623 319
STRAKONICE CIAO..., cestovní kancelář, s.r.o. Zámek 1 ciao@ciao.cz 383 323 400
SUŠICE Tempo tours Sušice CK s.r.o. Nám. Svobody 6 tempo@tempotours.cz 376 528 989
SVITAVY Francová Alena – PALMA Nám. Míru 89 palma@ck-palma.cz 461 541 000
TEPLICE ASSIST – your way s.r.o. U Nemocnice 3064 info@i-assist.cz 417 532 669
TŘEBÍČ Zájezdy.cz, a.s. Na Potoce 468/25 zajezdy@zajezdy.cz 565 656 610
TÝNEC NAD SÁZAVOU Globus CA, Petra Bobková Jílovská 504 info@caglobus.cz 317 701 888
UHERSKÉ HRADIŠTĚ Křenová Jitka – cestovní agentura Masarykovo nám. 34 info@kren.cz 572 550 420
VLAŠIM Yveta Katrová – C.A. YVETTA Riegrova (u Benziny) 1828 fakturace@ca-yvetta.cz 317 847 132
VSETÍN VS TRAVEL cestovní agentura s.r.o. náměstí Svobody 1321 vs.travel@seznam.cz 571 437 721
VYŠKOV SWISS SERVICE Masarykovo nám. 42 info@swiss-service.com 517 333 300
ZNOJMO Nahodilová Jitka – CA JINÁ Hakenova 25 ca.jina@centrum.cz 515 227 147
ŽATEC PALMERA Obránců míru 1924 palmera@palmera.cz 415 749 858
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny 
zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře 
pořádané společností FIRO-tour a.s., se sídlem Národní třída 
37/38, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 27869237, zapsanou v obchod-
ním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., 
vložka 11654 (dále také jen jako „FIRO-tour“ nebo „cestovní 
kancelář FIRO-tour“).
1.2. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) tvoří ne-
dílnou součást smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy uzavřené 
mezi zákazníkem a FIRO-tour.
2. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
2.1. Účastníky smluvního vztahu (dále jen „smluvní strany“) 
jsou:
a) cestovní kancelář FIRO-tour jakožto pořadatel, která do 
smluvního vztahu vstupuje přímo prostřednictvím vlastních 
provozoven nebo zprostředkovaně prostřednictvím obchod-
ních zástupců, kteří s FIRO-tour uzavřeli smlouvu o obchodním 
zastoupení (dále jen „externí prodejní místa“ nebo „externí 
prodejci“) a
b) zákazník, kterým může být fyzická i právnická osoba (dále 
jen „zákazník“). 
3. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
3.1. Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran při 
prodeji:
a) zájezdu, tj. souboru alespoň dvou různých typů služeb ces-
tovního ruchu v ČR i mimo území ČR pro účely téže cesty nebo 
pobytu, sestaveného, nabízeného a FIRO-tour prodávaného za 
celkovou cenu, to vše za splnění podmínek uvedených v § 1b 
zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání 
v oblasti cestovního ruchu, v platném znění (dále jen „zákon 
o cestovním ruchu“ a „zájezd“) nebo
b) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb ces-
tovního ruchu, které zajišťuje FIRO-tour zákazníkům v tuzem-
sku i zahraničí jako jednotlivé služby dle indivi duálního přání či 
požadavku zákazníka (dále jen „jednotlivé služby“).
3.2. Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří FIRO-tour, resp. po-
řadatelem, a zákazníkem se řídí:
a) je-li uzavřena smlouva o zájezdu – písemnou smlouvou 
o zájezdu, VSP a platnými právními předpisy, zejm. přísluš-
nými ustanoveními zákona o cestovním ruchu a zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„občanský zákoník“). V případě, že smlouva o zájezdu není 
uzavřena v písemné formě, řídí se smlouva o zájezdu rovněž 
potvrzením o zájezdu vydaným FIRO-tour v textové podobě při 
uzavření smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření. Odchylná 
ujednání ve smlouvě o zájezdu mají přednost před zněním VSP. 
b) je-li uzavřena smlouva o poskytnutí jednotlivé služby – uza-
vřenou smlouvou o poskytnutí služby, VSP s výjimkou ustano-
vení, jež se vztahují výslovně na smlouvu o zájezdu, a platnými 
právními předpisy. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytnutí 
služby mají přednost před zněním VSP. 
3.3. Uzavře-li zákazník několik samostatných smluv s jednot-
livými poskytovateli služeb cestovního ruchu (vč.  FIRO-tour) 
a tyto služby tvoří zájezd ve smyslu § 1b zákona o cestovním ru-
chu, uplatní se ustanovení § 2521 a násl. občanského zákoníku. 
Na smlouvu, jejíž stranou je  FIRO-tour, se v takovém případě 
vztahují tyto VSP a pro účely těchto VSP se tato smlouva pova-
žuje za smlouvu o zájezdu. 
4. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ
4.1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a FIRO-tour s předmě-
tem dle čl. 3.1. písm. a) vzniká uzavřením smlouvy o zájez-
du, tj. přijetím nabídky na uzavření smlouvy. FIRO-tour vydá 
zákazníkovi při uzavření smlouvy či bezprostředně po jejím 
uzavření doklad o smlouvě (potvrzení o zájezdu) v textové 
podobě. Je-li smlouva vyhotovena v písemné formě v souladu 
s ustanovením § 2525 odst. 2 občanského zákoníku, nahradí 
její stejnopis potvrzení o zájezdu. Spolu s potvrzením o zájez-
du vydá FIRO-tour zákazníkovi doklad o sjednaném pojištění 
pro případ úpadku vystavený pojistitelem. V případě smluv 
uzavíraných distančním způsobem vzniká smluvní vztah mezi 
zákazníkem a  FIRO-tour potvrzením objednávky zákazníka ze 
strany FIRO-tour nebo uzavřením písemné smlouvy o zájezdu. 
Smluvní vztah mezi zákazníkem a FIRO-tour s předmětem dle 
čl. 3.1. písm. a) může rovněž vzniknout uzavřením smlouvy 
ve prospěch třetí osoby nebo postoupením smlouvy. Obsah 
smlouvy o zájezdu je určen smlouvou o zájezdu, případně po-
tvrzením o zájezdu pokud se vydává, VSP, obsahem katalogu 
zájezdů FIRO-tour.
4.2. Smluvní vztah mezi zákazníkem a FIRO-tour s předmě-
tem dle čl. 3.1. písm. b) vzniká uzavřením smlouvy o poskyt-
nutí služby, a to na základě objednávky předané společnosti 
FIRO-tour zákazníkem (v případě právnické osoby způsobem 
a oprávněnou osobou dle platných právních předpisů). Smlou-
va o poskytnutí služby vzniká  okamžikem potvrzení objednávky 
ze strany FIRO-tour.  Obsah této smlouvy je určen potvrzenou 
objednávkou, těmito VSP, příp. zvláštními podmínkami přilože-
nými k objednávce jako její nedílná součást nebo vyhlášenými 
ze strany FIRO-tour způsobem, který umožňuje jejich veřejnou 
přístupnost, zejména na síti internet, zveřejněním v aktuálním 
katalogu či ceníku, formou letáku volně přístupného na poboč-
kách FIRO-tour apod.
4.3. Podpisem smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy zákazník 
stvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem smlouvy, souhlasí 
s ní, zároveň tím stvrzuje, že obdržel všechny přílohy tvořící 
nedílnou součást smlouvy a tudíž všechny smluvní podmínky 
přijímá a souhlasí s nimi.
4.4. Podpisem smlouvy o zájezdu či uzavřením smlouvy na 
jednotlivé služby se FIRO-tour zavazuje zákazníkovi zajistit služ-
by v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými 
podmínkami.
4.5. Právo účasti zákazníka na zájezdu vzniká uzavřením 
smlouvy o zájezdu, přičemž v případě, že zákazník neuhradí 
cenu zájezdu dle smlouvy, je společnost FIRO-tour oprávněna 
od smlouvy odstoupit.
4.6. Povinnost závazné rezervace zájezdu (objednané služby) 
ve prospěch zákazníka ze strany FIRO-tour vzniká v okamžiku 
přijetí řádně vyplněné a podepsané smlouvy o zájezdu (případ-
ně objednávky jiné služby).
4.7. V případě, kdy je zákazníkem odsouhlasený návrh 
předložené smlouvy o zájezdu doručen FIRO-tour až po vy-
značené, resp. jiným způsobem stanovené lhůtě, nebo je-li 
smlouva o zájezdu vyplněna ze strany zákazníka neúplně, s 
výhradami nebo v rozporu s těmito VSP, nedochází k uzavře-
ní smlouvy a FIRO-tour je oprávněna prodat zájezd jinému 
zájemci.

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. FIRO-tour má právo na zaplacení ceny objednaných služeb 
před jejich poskytnutím, a to v termínech uvedených ve smlou-
vě nebo těchto VSP. Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu či 
smlouvy o poskytnutí služby se považuje za uhrazenou ve chví-
li, kdy je poukázaná částka připsána na účet FIRO-tour vedený 
u příslušného peněžního ústavu, na účet externího prodejce, 
nebo uhrazena v hotovosti či platební kartou.
5.2. FIRO-tour má právo na uhrazení zálohy ve výši 50 % 
z ceny dohodnutých služeb, není-li ve smlouvě o zájezdu či 
v jiné smlouvě stanoveno jinak. Výše zálohy je určena tak, aby 
zohledňovala obvyklé platební podmínky, které jsou zpravidla 
sjednávány se subdodavateli služeb, podmínky leteckých či 
charterových dopravců, či provozovateli ubytovacích zařízení 
a jinými poskytovateli služeb.
5.3. Při uzavření smlouvy o zájezdu prostřednictvím exter ních 
prodejních míst složí zákazník zálohu na účet  FIRO-tour nebo 
externího prodejce, (pro úhradu platí ustanovení bodu 5.1.) – 
doplatek ceny zájezdu poukáže zákazník přímo na účet 
 FIRO-tour, nebo externímu prodejci, kde byl zájezd rezervován. 
Náhrada nákladů za změny v rezervaci či platby spojené s od-
stoupením od smlouvy (odstupné, resp. stornopoplatky) jsou 
splatné ihned.
5.4. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákaz-
níkem je FIRO-tour oprávněna od smlouvy odstoupit. Zákazník 
je v takovém případě povinen uhradit odstupné (stornopo-
platky).
5.5. Katalogové ceny FIRO-tour jsou kalkulovány kurzem za-
hraničních měn, cen za dopravu a plateb spojených s dopravou, 
které jsou platné v době přípravy tiskových podkladů katalogů 
nebo ceníků. 
5.6. Není-li mezi FIRO-tour a zákazníkem dohodnuto jinak nebo 
nevyplývá-li z těchto VSP jinak, je zákazník povinen doplatek ke 
složené záloze za poskytovanou službu složit vždy nejpozději do 
30 dnů před odjezdem nebo odletem.
5.7. Pro případ rezervace zájezdu ve lhůtě kratší než 40 dnů 
před plánovaným odjezdem nebo odletem je celková cena 
splatná zároveň s uzavřením smlouvy o zájezdu.
5.8. Při nabídce a prodeji zájezdů sdělí FIRO-tour zákazníko-
vi informaci o celkové ceně zájezdu, která má být zaplacena. 
Je-li informace o ceně zájezdu tvořena z více složek, uvede 
 FIRO-tour také aktuální cenu všech oddělených složek. Nelze-li 
cenu některé složky zájezdu uvést, informuje FIRO-tour zákaz-
níka v nabídce zájezdu a před tím, než zákazník učiní závaznou 
objednávku nebo před uzavřením smlouvy o zájezdu, o druhu 
nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout, a o čase a mís-
tě zpřístupnění této ceny pro spotřebitele.
5.9. Podmínky, za nichž je možné využít speciální ceny nebo 
jiné akční nabídky, musí být splněny až do skončení zájezdu; 
v opačném případě je zákazník povinen uhradit doplatek do 
plné katalogové ceny.
6. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
6.1. K základním právům zákazníka patří:
a) právo na řádné poskytnutí smluvně ujednaných a zaplace-
ných služeb,
b) právo požadovat informace o všech rozhodných skutečnos-
tech, které jsou FIRO-tour známy a jež se předmětně dotýkají 
smluvně ujednaných a zaplacených služeb,
c) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně 
sjednaných službách,
d) právo odstoupit od smlouvy kdykoli před zahájením zájezdu 
proti zaplacení odstupného za předčasné ukončení závazku ze 
smlouvy stanoveného FIRO-tour v souladu se zákonem o ces-
tovním ruchu ,
e) právo sdělit FIRO-tour v textové podobě změnu v osobě 
účastníka zájezdu namísto původního zákazníka uvedeného 
ve smlouvě o zájezdu, za předpokladu, že třetí osoba splňuje 
podmínky účasti na zájezdu.
Změna v osobě zákazníka je vůči FIRO-tour účinná, doručí-li mu 
původní zákazník o této skutečnosti včas oznámení spolu s pro-
hlášením nového zákazníka, že s uzavřenou smlouvou souhlasí 
a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-
-li doručeno alespoň sedm dnů před zahájením zájezdu; kratší 
lhůtu lze ujednat, je-li smlouva uzavřena v době kratší než sedm 
dnů před zahájením zájezdu.
f) právo na reklamaci vad poskytovaných služeb a její vyřízení 
v souladu s Reklamačním řádem dle ustanovení čl. 11.
g) právo na ochranu osobních dat, která uvádí ve smlouvě 
o zájezdu a v dalších dokumentech před nepovolanými oso-
bami,
h) u zájezdů právo na poskytnutí nejpozději 7 dnů před zahá-
jením zájezdu dalších podrobných informací o všech skutečnos-
tech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou FIRO-tour 
známy, pokud nejsou obsaženy již ve smlouvě o zájezdu, v po-
tvrzení o zájezdu nebo katalogu, který byl zákazníkovi předán, 
a dále právo na předání nezbytných stvrzenek, poukázek, pře-
pravních dokladů, poukazů k ubytování nebo stravování, k po-
skytnutí fakultativních výletů apod., jehož je pro uskutečnění 
zájezdu třeba, a to v téže lhůtě. Poskytnutím informací se rozu-
mí jejich doručení zákazníkovi formou písemného vyrozumění 
či e-mailovou zprávou. Za den poskytnutí informací se považuje 
třetí den po odeslání těchto informací s využitím provozovatele 
poštovních služeb na adresu nebo den, kdy byla odeslána na 
e-mailovou adresu, jíž zákazník dal FIRO-tour k dispozici. Další 
možné postupy viz ustanovení čl. 9., bod 9.10.
i) právo odstoupit od smlouvy po zahájení zájezdu za podmínek 
uvedených v těchto VSP a v občanském zákoníku. 
6.2. K základním povinnostem zákazníka patří:
a) poskytnout FIRO-tour součinnost, která je nezbytná k řád-
nému zabezpečení a plnění služeb, zejména pak  úplně a prav-
divě vyplnit požadované údaje ve smlouvě o zájezdu nebo 
objednávce, sdělit jakékoli změny těchto údajů a předložit 
další podklady podle konkrétních požadavků FIRO-tour (žádosti 
o udělení víz, fotografie apod.),
b) zabezpečit u osob mladších 15 let a u osob, jejichž zdravot-
ní stav to vyžaduje, doprovod a dohled dospělého účastníka 
zájezdu,
c) doložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník 
je starší 15 let a mladší 18 let a čerpá služby bez doprovodu 
a dohledu zákonného zástupce,
d) oznámit při uzavírání smlouvy o zájezdu či vyplňování ob-
jednávky účast osob cizího státního občanství. Zákazníci jiného 
než českého státního občanství jsou povinni si ještě před ob-
jednáním zájezdu zjistit pasové, vízové a jiné formality pro svůj 
pobyt v příslušné destinaci, i v zemích případných přestupů či 
přejezdů,
e) bez zbytečného prodlení oznámit FIRO-tour své stanovisko 
k případným změnám v podmínkách či v obsahu sjednaných 
služeb,

f) dodržovat pasové, celní, devizové, tranzitní, zdravotní, do-
pravní a bezpečnostní předpisy, jakož i zákony a zvyklosti země 
a míst, do kterých cestuje. Je povinen zajistit, aby platnost jeho 
cestovních dokladů byla minimálně 6 měsíců po skončení zá-
jezdu.
g) v případě čerpání služeb v zahraničí, je zákazník  povinen vy-
bavit se doklady požadovanými pro vstup do příslušných zemí, 
pobyt, případně tranzit (platný cestovní pas s požadovanou 
dobou platnosti, vízum, doklad o zdravotním pojištění apod. 
pokud je vyžadováno), o kterých jej FIRO-tour před uzavřením 
smlouvy informovala. Zákazník je povinen ověřit si sám v při-
měřené době před zahájením zájezdu pasové, vízové, bezpeč-
nostní a další podmínky nutné pro vstup do vybrané destinace 
a pobytu v ní, případně států, které při cestě do vybrané de-
stinace projíždí nebo v nichž přestupuje. Bližší informace jsou 
k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních 
věcí České republiky www.mzv.cz, resp. zastupitelských úřadů 
jednotlivých zemí. 
h) zákazník bere na vědomí, že služba FIRO-tour umožňující 
zajištění víza pro zákazníka, spočívá pouze ve zprostředkování 
podání žádosti o udělení víza, a to na základě podkladů předa-
ných zákazníkem. Zákazník bere na vědomí, že tato služba je ur-
čena toliko občanům České republiky; občané jiných států jsou 
povinna zajistit si víza samostatně. Zákazník bere na vědomí, 
že o (ne)udělení víza rozhoduje pouze příslušný zastupitelský 
úřad. FIRO-tour nezaručuje, že vízum bude zákazníkovi uděle-
no. V případě, že vízum nebude zákazníkovi na základě žádosti 
učiněné FIRO-tour uděleno, je povinností zákazníka dále se 
o udělení víza přičinit (tato povinnost zákazníka přitom může 
spočívat především v osobní zákazníkově návštěvě příslušného 
zastupitelského úřadu). Za případné neudělení víza zákazníkovi 
nenese FIRO-tour žádnou odpovědnost.
i) zaplatit celkovou cenu zájezdu včetně daní, poplatků nebo 
jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých případných 
dalších nákladů, které nebo jejichž druh  FIRO-tour či externí 
prodejce zákazníkovi specifikovali před odesláním závazné ob-
jednávky nebo před uzavřením smlouvy, a to v souladu s čl. 5 
a smlouvou o zájezdu či jinou smlouvou,
j) převzít od FIRO-tour doklady nutné pro následné čerpání 
služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, 
odjezdu, transferu apod.) se všemi požadovanými doklady tak, 
aby mohl bez problému čerpat služby vyplývající ze smlouvy 
o zájezdu,
k) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo 
majetku na úkor ostatních účastníků zájezdu, dodavatelů slu-
žeb či FIRO-tour a uhradit případnou škodu, kterou svým jed-
náním způsobil,
l) dbát o včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči 
dodavateli služeb,
m) zajistit si očkovací či případně jiné zdravotní povinnosti při 
cestách do zemí, u nichž jsou tyto povinnosti stanoveny mezi-
národními zdravotnickými předpisy,
n) řídit se pokyny průvodce zájezdu či jiné osoby určené 
 FIRO-tour, dodržovat stanovený program, jakož i předpisy plat-
né v navštívené zemi a včetně předpisů dopravců a ubytovate-
lů (Např. při přepravě nemocného cestujícího a těhotných žen, 
avšak max. do konce 34. týdne těhotenství, je třeba předložit 
potvrzení ošetřujícího lékaře, že cestující je schopen letecké 
přepravy. U těhotných žen nad 34. týden se zříká letecká spo-
lečnost jakékoliv zodpovědnosti. Letecká společnost má právo 
odmítnout přepravu těhotné ženy, není-li doloženo lékařské 
potvrzení.),
o) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen 
takovouto skutečnost písemně oznámit FIRO-tour a zaplatit 
odstupné dle ustanovení čl. 10.,
p) v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení 
změny v osobě účastníka zájezdu dle čl. 6. bodu 6.1. písm. e), je 
povinen tuto skutečnost oznámit FIRO-tour v textové podobě 
a k tomuto oznámení přiložit prohlášení nového zákazníka, že 
souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu a splňuje podmínky 
stanovené pro účast na zájezdu (pokud jsou tyto podmínky de-
finovány ve smlouvě o zájezdu nebo katalogu).
Pro případ změny v osobě účastníka zájezdu dle tohoto usta-
novení původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpo-
vídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu jakýchkoli dodateč-
ných nákladů, které FIRO-tour se změnou v osobě zákazníka 
vzniknou, min. však administrativní poplatek ve výši 500 Kč 
na osobu. Administrativní poplatek zahrnuje zejména ná-
klady na práci zaměstnanců FIRO-tour či osob spolupracu-
jících s  FIRO-tour a jednotlivé administrativní náklady (jako 
náklady na přeshraniční hovory apod.) vzniklé FIRO-tour 
v souvislosti se změnou v osobě účastníka, když tato změna 
si vždy vyžaduje potřebu aktualizace dat u osob zajišťujících 
jednotlivé služby cestovního ruchu, jež jsou předmětem 
smlouvy o zájezdu (změny se hlásí leteckým společnostem, 
ubytovacím zařízením, zahraničním partnerům, delegátům 
apod.), dále se vyčísluje celková výše poplatků účtovaná 
třetími subjekty (zejména leteckými společnostmi) za pro-
vedení změny apod. Zákazník bere na vědomí, že za změnu 
účastníka zájezdu je v případě zájezdu s leteckou přepravou 
zpravidla účtován leteckou společností poplatek.
q) Veškeré náklady a škody, které vzniknou zákazníkovi z důvo-
du nedodržení výše uvedených podmínek či před pisů uvede-
ných v čl. 6.2., nese zákazník ke své tíži.
6.3. K povinnostem zákazníků – právnických osob dále patří:
a) seznámit své účastníky zájezdu s těmito VSP, jakož i s dalšími 
informacemi, které od FIRO-tour obdrží, zejména je pak infor-
movat o rozsahu a kvalitě sjednaných služeb,
b) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, 
seznámit účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdr-
žel dle čl. 7. bodu 7.3.,
c) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti 
zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nosi-
telem může být jen jednotlivý účastník,
d) určit vedoucí skupiny v případě, kdy podle dohody 
s  FIRO-tour není zajištěn doprovod průvodcem FIRO-tour,
e) odevzdat FIRO-tour předem jmenný seznam účastníků, 
u dětí do 15 let uvést plné datum narození a uvést osoby odpo-
vědné za dohled a doprovod dle bodu 6.2. písm. b).
7. POVINNOSTI A PRÁVA FIRO-tour
7.1. FIRO-tour je povinna řádně a pravdivě informovat zákazní-
ka o všech rozhodných skutečnostech týkajících se sjednaných 
služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou FIRO-tour 
známy.
7.2. FIRO-tour není povinna poskytnout zákazníkovi plnění 
nad rámec předem smluvně sjednaných, potvrzených a uhra-
zených služeb.
7.3. FIRO-tour je povinna mít sjednané pojištění záruky pro 
případ úpadku nebo bankovní záruku pro případ úpadku dle 

zákona o cestovním ruchu, na základě níž vzniká zákazníkovi, 
s nímž FIRO-tour uzavřela smlouvu o zájezdu, právo na plně-
ní v případě pojistné události. FIRO-tour zákazníkovi spolu 
se smlouvou o zájezdu či potvrzením o zájezdu vydá doklad 
o tomto pojištění. Převzetí tohoto dokladu zákazník stvrzu-
je podpisem smlouvy o zájezdu nebo převzetím potvrzení 
o  zájezdu.
7.4. Při jakékoli probíhající komunikaci mezi zákazníkem a pra-
covníky FIRO-tour je nezbytné oboustranné dodržování nejen 
etických norem, ale i odpovídajících zákonů. Musí být vylouče-
ny jakékoli projevy neslučující se s právem na ochranu osobnos-
ti (i ustanovením zákona o přestupcích, zejména § 49 zákona 
č. 200/1990 Sb.). Konkrétně naprosto nepřípustné jsou projevy 
dotýkající se občanské cti, lidské důstojnosti, soukromí, osob-
ního jména atd.  Zcela vyloučen je rovněž jakýkoli posměch, 
urážka na cti, výhrůžky újmy na zdraví, či jiné hrubé jednání 
odporující zmíněným právním předpisům. V případě, že do-
jde k výskytu těchto nežádoucích projevů FIRO-tour i zákazník 
mohou bez dalšího veškerou vzájemnou komunikaci ukončit. 
Výše popsané jednání je považováno za podstatné porušení 
smlouvy o zájezdu.
7.5. FIRO-tour je oprávněna od smlouvy o zájezdu od-
stoupit v případě, že zákazník porušil svou zákonnou nebo 
smluvně převzatou povinnost (zejména v případě porušení 
povinnosti uhradit řádně a včas cenu zájezdu, v případě 
úmyslného jednání proti dobrým mravům, v případě pod-
vodného jednání zákazníka či v případě, že zákazník způ-
sobuje svým jednáním FIRO-tour nebo jiným zákazníkům 
vědomě škodu). 
7.6. Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích 
nebo v situaci kdy z důvodu nevyhnutelných a mimořád-
ných okolností nelze zajistit návrat zákazníka v souladu se 
smlouvou, poskytne mu FIRO-tour neprodleně pomoc. 
Zavinil-li si zákazník nesnáze sám, může FIRO-tour za svou 
pomoc požadovat přiměřenou náhradu skutečně vynalo-
žených nákladů.
8. ZRUŠENÍ A ZMĚNY SJEDNANÝCH SLUŽEB
8.1. Nepodstatná změna závazku ze smlouvy
FIRO-tour si vyhrazuje právo jednostranně změnit závazek ze 
smlouvy o zájezdu, jde-li o nepodstatnou změnu.  FIRO-tour 
v takovém případě oznámí zákazníkovi v textové podobě údaje 
o změně.
8.2. Zrušení dohodnutých služeb
FIRO-tour je oprávněna od smlouvy o zájezdu odstoupit, 
 pokud:
a) počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet 
určený ve smlouvě a FIRO-tour oznámila zákazníkovi zrušení 
zájezdu ve lhůtě 20 dní před zahájením zájezdu v případě cest 
trvajících déle než 6 dní, ve lhůtě 7 dní před zahájením zájezdu 
v případě cest trvajících 2 až 6 dní, ve lhůtě 48 hodin před za-
hájením zájezdu v případě cest trvajících méně než 2 dny, nebo
b) FIRO-tour v plnění závazku brání nevyhnutelné a  mimořádné 
okolnosti a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečné-
ho odkladu ještě před zahájením zájezdu.
FIRO-tour v těchto případech vrátí zákazníkovi nejpozději do 
14 dnů po ukončení závazku ze smlouvy veškeré uhrazené 
platby za zájezd, nevzniká mu však vůči zákazníkovi povinnost 
k náhradě škody.
8.3. Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu 
a čerpání služeb
Nutí-li vnější okolnosti FIRO-tour podstatně změnit někte-
rou z hlavních náležitostí cestovních služeb uvedených v § 
2527 občanského zákoníku nebo nemůže-li FIRO-tour spl-
nit zvláštní požadavky zákazníka, které přijal podle § 2528 
odst. 1 písm. h) občanského zákoníku, předloží FIRO-tour 
zákazníkovi v textové podobě návrh na změnu smlouvy 
spolu s informacemi o a) dopadu navrho vaných změn na 
cenu zájezdu, b) lhůtě, v níž může zákazník odstoupit od 
smlouvy, c) důsledcích pro zákazníka, neodstoupí-li včas 
od smlouvy, a d) údajích o případném náhradním zájezdu 
a jeho ceně. Zákazník má právo rozhodnout se, zda se změ-
nou smlouvy bude souhlasit či zda od smlouvy odstoupí:
a) pokud zákazník ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změ-
nu smlouvy od smlouvy neodstoupí, platí, že s její změnou 
souhlasí.
b) jestliže změna smlouvy vede i ke zvýšení ceny služeb ces-
tovního ruchu, je zákazník povinen uhradit FIRO-tour rozdíl 
v ceně služeb cestovního ruchu do 5 dnů od odsouhlasení 
změny smlouvy. Při porušení tohoto závazku zákazníka uhradit 
 FIRO-tour rozdíl v ceně služeb, má FIRO-tour právo od smlou-
vy odstoupit, čímž není dotčeno právo  FIRO-tour na náhradu 
škody. 
c) odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu FIRO-tour nejpoz-
ději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, veškeré platby uhra-
zené zákazníkem nebo v jeho prospěch. 
Jestliže se v důsledku změny závazku ze smlouvy sníží jakost 
nebo náklady zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou 
slevu. Jestliže změna smlouvy vede ke snížení ceny zájezdu, 
je  FIRO-tour povinna buď snížit doplatek celkové ceny služeb 
cestovního ruchu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen 
nebo vrátit rozdíl v ceně služeb cestovního ruchu v případě, že 
zákazník již uhradil celkovou cenu služeb.
8.4. Změny dohodnutých služeb v průběhu zájezdu a čerpání 
služeb
a) má-li zájezd vadu, vytkne ji zákazník přímo u FIRO-tour 
nebo prostřednictvím zprostředkovatele prodeje zájezdu bez 
zbytečného odkladu, zároveň zákazník určí přiměřenou lhůtu 
k odstranění vady, ledaže by FIRO-tour odmítla vadu odstranit 
nebo by bylo zapotřebí okamžité nápravy. FIRO-tour vadu od-
straní, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje 
nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu 
dotčených cestovních služeb.
b) vyskytnou-li se podstatné vady zájezdu, nabídne 
 FIRO-tour zákazníkovi vhodné náhradní řešení, pokud mož-
no stejné nebo vyšší jakosti než jaká byla sjednána ve smlou-
vě, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy 
je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než 
sjednaným způsobem. FIRO-tour je oprávněna nabídnout 
zákazníkovi i vhodné náhradní řešení nižší jakosti než jaká 
byla sjednána ve smlouvě. 
8.5. Změny sjednaných smluvních podmínek na základě in-
dividuálního přání zákazníka provede FIRO-tour pouze pokud 
je to objektivně možné, nestanoví-li tyto VSP jinak. Provedení 
takových změn podléhá zaplacení poplatku. Poplatky se účtují 
vždy za každou osobu, včetně dětí.
Vymezení poplatků za změny na základě přání zákazníka
a) změna smlouvy o zájezdu – změna termínu nebo změna 
služeb
45 a více dní – min. 500 Kč za změnu a osobu.
V případě změny ve lhůtě kratší než 45 dnů před odjezdem/od-
letem lze ze strany FIRO-tour toto považovat za zrušení původní 
smlouvy a za novou objednávku.  FIRO-tour posuzuje jednotlivé 
změny individuálně s tím, že je ale oprávněna účtovat poplatky 
až do výše uvedené v bodě 10.5.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE FIRO-tour a.s.  
(dále jen „Všeobecné smluvní podmínky“) b) změna/snížení počtu osob v ubytovacím zařízení v tuzem-

sku i zahraničí se posuzuje jako odstoupení od smlouvy jedné 
či více osob. Tyto osoby jsou povinny uhradit poplatky s tím 
spojené dle ustanovení čl. 10., bodu 10.5. Je-li v důsledku tako-
véto změny vícelůžkový pokoj či apartmán (bungalov) obsazen 
menším počtem osob než je počet lůžek, je zákazník povinen 
vzhledem ke značně ztížené možnosti obsadit takto uvolněné 
místo doplatit cenu za neobsazené lůžko/a.
c) změna odletu z místa pobytu v průběhu zájezdu nebo po-
bytu v zahraničí
V případě prodloužení pobytu na přání zákazníka je zákazník 
povinen uhradit doplatek za všechny služby čerpané v sou-
vislosti s prodloužením pobytu a skutečně vzniklý náklad za 
změnu letenky, který bude s ohledem na zkušenosti FIRO-tour 
min. ve výši 1 000 Kč.
V případě zkrácení pobytu ze strany zákazníka, jakož i nečerpá-
ní služeb na základě vlastního rozhodnutí, se cena za nečerpa-
né služby nevrací. Za změnu letenky zákazník hradí skutečně 
vzniklý náklad, který bude s ohledem na zkušenosti FIRO-tour 
min. ve výši 1 000 Kč.
Výše uvedené náklady a poplatky zákazník uhradí  FIRO-tour 
nebo u zástupce FIRO-tour v místě pobytu.
8.6. Změny odletu/odjezdu
a) dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických pod-
mínek nebo v důsledku mimořádných okolností ke změně 
(zpoždění) letu/odjezdu, které nemůže FIRO-tour ovlivnit 
(k těmto změnám může dojít i bezprostředně před odletem/ 
odjezdem), vyhrazuje si FIRO-tour právo případné změny 
dopravního prostředku, trasy, dopravní společnosti, typu 
letadla či autobusu a mezipřistání. Při změně příjezdového 
nebo odjezdového místa oproti původně stanovenému 
(v ČR), v rámci letecké nebo lodní přepravy, platí bod 8.3., 
poslední odstavec.
b) nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okol-
ností zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou, nese 
FIRO-tour náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rov-
nocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazní-
ka, není-li právními předpisy stanoveno jinak.
8.7. Změny v průběhu zájezdu
FIRO-tour je oprávněna provádět v případě nutnosti a ochrany 
zájmů zákazníků operativní změny programu a poskytovaných 
služeb během zájezdu, není-li možné dodržet stanovený pro-
gram, nebo poskytnout předem sjednané služby. V takovém 
případě je FIRO-tour povinna:
– zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě 
shodné nebo přibližující se původně sjednaným podmínkám 
a dbát přitom, aby byl v nejvyšší možné míře zachován charak-
ter zájezdu nebo služeb,
– upravit cenu zájezdu a služeb v závislosti na uskutečněných 
změnách programu a služeb, pokud je jejich důsledkem sníže-
ní rozsahu a kvality sjednaných služeb. Nároky budou řešeny 
individuálně. V případě, že zcela nebo zčásti nevyužije objed-
nané a FIRO-tour zaplacené služby (např. ubytovací, stravovací, 
dopravní služby, výlety apod.),  nevzniká zákazníkovi nárok na 
úhradu nebo slevu z ceny, není-li dohodnuto jinak.
8.8. Změny letištních tax a palivových příplatků
FIRO-tour nezodpovídá za případné změny cen letištních tax, 
bezpečnostních tax a palivových příplatků. Přičemž platí usta-
novení bodu 9.4.
9. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
9.1. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis 
služeb uvedený ve smlouvě o zájezdu nebo v jiné smlouvě, od-
vozený z katalogové nabídky. Rozšíření nebo dohodnuté změny 
služeb nad rámec katalogové nabídky musí být taxativně uve-
deny ve smlouvě o zájezdu nebo jejím dodatku a uhrazeny před 
jejich poskytnutím.
9.2. Letecká přeprava je zajišťována leteckými společnostmi – 
charterovou nebo pravidelnou leteckou přepravou. U letec-
kých zájezdů je první a poslední den určen k přepravě klientů 
do jednotlivých letovisek a nikoliv k vlastní rekreaci. FIRO-tour 
nemůže ovlivnit případné změny času odletů. Součástí letů mo-
hou být i mezipřistání nebo přestupy.
9.3. Při případném plánování přípojů, dovolené, obchodních 
termínů aj. je třeba brát v úvahu možnost i výraznějšího zpož-
dění.
9.4. Do celkové doby pobytu se v případě pozdních nočních 
odletů započítává i první noc, kdy je zákazník ubytován opro-
ti běžným mezinárodním zvyklostem (tedy nikoliv až cca po 
14 hod.) již po nočním/ranním příjezdu do hotelu.
9.5. Podle mezinárodních zvyklostí jsou zákazníci v den pří-
jezdu ubytováni nejdříve ve 14 hodin a v den odjezdu musí 
opustit pokoje do 12 hodin (v některých ubytovacích zaříze-
ních již do 10 hodin). Odhlášením na hotelu v den odjezdu, 
mezi 10.–12. hod. obvykle také končí All inclusive. Po odhlá-
šení je jakékoliv jídlo či nápoje zpoplatněno, platba přímo 
na hotelu. Žádné náhrady za nevyužité stravování nejsou 
poskytovány. Časný příjezd či pozdní odjezd není důvodem 
k delšímu používání pokoje. Pokud si zákazník přeje, aby byl 
pokoj připraven v den příletu/příjezdu před polednem či aby 
byl k dispozici po 10. či 12. hodině v den odletu/odjezdu, 
je možné toto za poplatek zajistit. Poplatek není vyšší než 
cena za 1 noc. Rozdělování ubytovacích kapacit, respekti-
ve pokojů probíhá zásadně ze strany smluvních partnerů 
– ubytovatelů v místě a FIRO-tour na něj nemá žádný vliv. 
Fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu jsou 
ilustrační, proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat 
s pokojem, který je zákazníkovi na místě přidělen. Zákazník 
musí ve výjimečných případech počítat i s možností změny 
ubytovací kapacity, a to i na část pobytu při zachování všech 
jeho práv vyplývajících ze smlouvy o zájezdu. Je-li nabízen 
třílůžkový pokoj, může být 3. lůžko zajištěno i formou při-
stýlky (rozkládací pohovka apod.). To platí i v případě, že 
třetí osoba uhradí plnou cenu dospělé osoby. Práva zákaz-
níka vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto 
ujednáním dotčena.
9.6. Zákazník je povinen dostavit se na místo nástupu trans-
feru/svozu včas, a to nejpozději 15 minut před plánovaným 
odjezdem. V případě transferu/svozu poskytovaného zdarma, 
neabsolvuje-li zákazník tento v jednom směru bez předchozího 
nahlášení, automaticky ztrácí nárok na využití transferu/svozu 
při zpáteční cestě.
9.7. Za platné místo nástupu se považuje místo, které je uve-
deno na smlouvě o zájezdu, případně jiné závazné dispozici 
poskytnuté FIRO-tour. Jakákoliv změna je možná pouze se 
zpětným písemným potvrzením FIRO-tour a zákazník se zava-
zuje uhradit náhradu nákladů se změnou spojených, minimál-
ně však 100 Kč za osobu.
9.8. Počet míst je omezen a realizace transferu/svozu je podmí-
něna minimálním počtem účastníků. Realizace transferu/svozu 
z destinace nemusí být vždy v okamžité časové návaznosti na 
přílet/příjezd. Rovněž i zde musí brát zákazník v potaz možnost 
výraznějších zpoždění.
9.9. Práva cestujících v letecké dopravě se mimo jiné řídí usta-
noveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004.

9.10. Způsob předání cestovních dokladů (odbavení zájezdu) je 
se zákazníkem sjednán při uzavření smlouvy o zájezdu. FIRO-
-tour je oprávněna předat cestovní doklady přímo v den odletu 
na letišti nebo u odjezdu autobusu, jestliže to odůvodňují ne-
zbytné časové nebo provozní potřeby a hrozí možnost prodlení 
při doručení dokladů zákazníkovi, a to i v případě, že byl sjed-
nán jiný způsob předání dokladů.
9.11. V případě menšího počtu účastníků poznávacího auto-
karového zájezdu, může být doprava realizována minibusem.
10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU
10.1. FIRO-tour je oprávněna před zahájením čerpání služeb 
cestovního ruchu, které jsou předmětem smluvního vztahu dle 
čl. 3, od smlouvy odstoupit z důvodu:
a) porušení povinností zákazníkem, nebo 
b) zrušení zájezdu.
Oznámení o odstoupení od smlouvy v textové podobě s uve-
dením důvodu zašle FIRO-tour na kontaktní e-mailovou adresu 
 určenou zákazníkem ve smlouvě o zájezdu, příp. do bydliště/
sídla zákazníka nebo na jinou zákazníkem ve smlouvě uve-
denou kontaktní adresu, přičemž účinky odstoupení nastá-
vají dnem doručení oznámení zákazníkovi, nejpozději však 
10. (desá tým) dnem po datu odeslání.
10.2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy kdykoli před 
zahájením čerpání služeb, a to:
a) bez udání důvodu,
b) jestliže nesouhlasí se změnou smlouvy dle ustanovení čl. 8. 
bod 8.3.
c) z důvodů porušení povinností FIRO-tour vyplývajících ze 
smlouvy,
d) jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezpro-
středním okolí nastaly prokazatelně nevyhnutelné a mimo-
řádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování 
zájezdu nebo na přepravu osob do místa urče ní cesty nebo 
pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení 
veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na 
náhradu škody. 
V oznámení o odstoupení zákazník uvede základní údaje 
důležité k identifikaci smlouvy, od které odstupuje (osobní 
údaje zákazníka, č. zájezdu, č. rezervace, objednávky apod.). 
Zákazníci, kteří uzavřeli smlouvu o zájezdu s použi tím elek-
tronických prostředků, berou na vědomí, že k odstou pení od 
smlouvy mohou využít vzorového formuláře, jenž je dostupný 
na webových stránkách FIRO-tour. Zákazník bere na vědomí, 
že je v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je 
poskytování služeb a jejichž plnění již začalo, povinen uhradit 
poměrnou část ceny, není-li těmito VSP nebo zákonem stano-
veno jinak; tím není dotčeno zejména ujednání článku 10.5. 
písm. d) těchto VSP.
10.3. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy 
porušení povinností FIRO-tour stanovené smlouvou nebo 
odstoupí-li FIRO-tour od smlouvy před zahájením zájezdu z dů-
vodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen za-
platit FIRO-tour odstupné ve výši stanovené v čl. 10. bod 10.5. 
a  FIRO-tour vrátit zákazníkovi nejpozději do 14 dnů po ukončení 
závazku ze smlouvy vše, co od něho obdržela na úhradu ceny 
služeb podle zrušené smlouvy.
10.4. Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy poruše-
ní povinností FIRO-tour stanovené smlouvou, nebo nesouhlas 
zákazníka se změnou smlouvy dle ustanovení čl. 8. bod 8.3, je 
FIRO-tour povinna nejpozději do 14 dnů po ukončení závazku 
ze smlouvy vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhra-
du ceny služeb podle zrušené smlouvy.
10.5. ODSTUPNÉ (STORNOPOPLATKY)
Odstupné pro zahraniční zájezdy
a) odstoupí-li zákazník od smlouvy, nebo odstoupí-li  FIRO-tour 
od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení po-
vinnosti zákazníkem, v případě, že předmětem smluvního 
vztahu jsou zájezdy nebo jednotlivé služby realizované mimo 
území ČR, je zákazník povinen zaplatit níže uvedené odstupné 
v závislosti na délce doby, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. 
Odstupné činí, pokud je doba mezi odstoupením a okamžikem 
nástupu na zájezd či čerpáním služeb:

Odstupné pro Českou republiku
b) odstoupí-li zákazník od smlouvy, nebo odstoupí-li FIRO-tour 
od smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení 
povinnosti zákazníkem, v případě, že předmětem smluvního 
vztahu jsou zájezdy nebo jednotlivé služby realizované v ČR, 
je zákazník povinen zaplatit níže uvedené odstupné v závislosti 
na délce doby, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Odstupné 
činí, pokud je doba mezi odstoupením a okamžikem nástupu 
na zájezd či čerpáním služeb:

c) není-li dále stanoveno jinak, účtuje se odstupné za 
každého jednoho přihlášeného zákazníka z celkové ceny 
zájezdu. Je-li účastníkem zájezdu dítě, junior za speciální 
cenu nebo se jedná o nabídku zcela zdarma, platí se za 
takové dítě paušální odstupné ve výši 1 000 Kč, není tedy 
bez stornopoplatku. V případě, že se jedná o cenu za celý 
apartmán, může být storno počítáno dle skutečně vznik-
lých nákladů, tzn. že odstupné může být stanoveno na celý 
apartmán, nikoliv na osobu.
Tyto podmínky platí pro obě předcházející varianty – 
bodu 10.5. písm. a) + b).
d) nenastoupí-li zákazník na zájezd, či nevyčerpá-li službu 
cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlou-
vy nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle čl. 6 bod 6.2. 

písm. g) a i), je povinen uhradit 100 % předem stanovené 
celkové ceny.
e) skutečně vzniklými náklady se rozumí zejména provoz-
ní náklady FIRO-tour a smluvně sjednané nebo právním 
předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním 
 dodavatelům služeb (např. již uhrazené a nevratné letenky 
letecké  společnosti, náklady na garantované ubytování atd.).
f) FIRO-tour je oprávněna odečíst odstupné od složené zálohy 
nebo zaplacené ceny.
g) pro určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stano-
veného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstou-
pení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu, 
odletu nebo nástupu na příslušný zájezd, pobyt apod.
h) výše konkrétního odstupného (stornopoplatku) je klien tovi 
sdělena po ověření na centrále FIRO-tour.
10.6. Pojištění pro případ zrušení cestovní služby
Zákazník si může sjednat POJIŠTĚNÍ STORNO – pojištění pro 
případ zrušení cestovní služby, které se vztahuje na povinnost 
zaplatit poplatek za zrušení cestovní služby („stornopoplatek“) 
a to kdykoliv ode dne úhrady první splátky ceny (zálohy) zájez-
du, nejpozději však 30. den přede dnem, který je uveden ve 
smlouvě o zájezdu jako den zahájení cesty. Zaplacené pojistné 
se v případě vzniku povinnosti zaplatit stornopoplatek nevrací.
Pojištění pro případ zrušení cestovní služby (výhodně s balíč-
kem dalších služeb) je možno zakoupit pouze v kombinaci s po-
jištěním léčebných výloh.
V případě pojistné události poskytne pojišťovna z tohoto po-
jištění pojistné plnění do výše 80 % celkové výše stornopoplat-
ku, nejvýše však do výše 80 % ceny cestovní služby uvedené 
v pojistné smlouvě a doložené dokladem o zaplacení cestovní 
služby. Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je, že pojistná 
událost nastala v době trvání pojištění a důvod ke zrušení čer-
pání cestovní služby nastal v době, kdy čerpání cestovní služby 
nebylo možné odvolat bez stornopoplatku.
10.7. Pojištění nevyužité cestovní služby
Zákazník si může sjednat pojištění nevyužité cestovní služby, 
které se vztahuje na náhradu nákladů na nespotřebované 
cestovní služby poskytované pojištěnému, bude-li muset 
pojištěný přerušit užívání cestovní služby z důvodu akutní-
ho onemocnění nebo úrazu, kdy zdravotní stav pojištěného 
prokazatelně neumožňuje další užití služby.  Pojištění nevyu-
žité cestovní služby (výhodně s balíčkem dalších služeb) je 
možno zakoupit pouze v kombinaci s pojištěním léčebných 
výloh. Pojištění nevyužité cestovní služby se vztahuje na ná-
hradu nákladů na nespotřebované cestovní služby poskyto-
vané pojištěnému také v případě, že pojištěný bude muset 
přerušit užívání cestovní služby z důvodu předčasného ná-
vratu spolucestujícího do České republiky, který je prokaza-
telně nezbytný v důsledku pojistné události z pojištění LVZ. 
Pojišťovna poskytne z pojištění nevyužité cestovní služby 
pojistné plnění ve výši 80 % doložených nákladů na všech-
ny prokazatelně nespotřebované služby vzniklé od prvního 
dne následujícího po dni, ve kterém byly služby naposledy 
čerpány, a to max. do limitu pojistného plnění stanoveného 
v pojistné smlouvě.
10.8. Pojištění přerušení cesty
Pojištění přerušení cesty se vztahuje na úhradu nákladů za 
náhradní dopravu do ČR odpovídající druhu dopravy při cestě 
do zahraničí, bude-li muset pojištěný přerušit zahraniční cestu 
z důvodu:
a) akutního onemocnění nebo úrazu anebo úmrtí osoby blízké 
pojištěnému,
b) předčasného návratu spolucestujícího do ČR, který je pro-
kazatelně nezbytný v důsledku pojistné události z pojištění 
léčebných výloh v zahraničí,
c) rozsáhlé škody na majetku pojištěného vzniklé v době 
pojištění následkem živelní události (např. požáru, výbuchu, 
povodně), pokud bude přítomnost pojištěného nezbyt ná ke 
stanovení výše škody nebo ke snížení rozsahu škody.
Pojištění přerušení cesty (výhodně s balíčkem dalších služeb) 
je možno zakoupit pouze v kombinaci s pojištěním léčebných 
výloh.
Pojišťovna poskytne z pojištění přerušení cesty plnění za před-
pokladu, že
– náhradní doprava byla zajištěna smluvní asistenční společ-
ností nebo
– náhradní doprava byla předem schválena smluvní asistenční 
společností nebo pojistitelem, a to max. do limitu pojistného 
plnění stanoveného v pojistné smlouvě.
Pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud pojištěný přeruší 
cestu později než 24 hod. před počátkem dne původně plá-
novaného návratu z cesty nebo pokud může pojištěný použít 
plánovaný dopravní prostředek.
10.9. Podmínky pojištění uvedených v bodech 10.6. až 10.8. 
jsou podrobně upraveny v Informaci pro pojištěné osoby – Ces-
tovní pojištění Kolumbus upravující rozsah pojištění a nároky 
z pojištění pro klienty FIRO-tour a Všeobecných pojistných 
podmínkách pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus – 
Abonent, které jsou k dispozici na internetových stránkách 
FIRO-tour a přepážkách prodejců.
11. REKLAMACE
11.1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých 
služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s FIRO-tour, vzniká zákaz-
níkovi právo na reklamaci. Způsob uplatnění reklamace, postup 
vyřizování reklamace jakož i rozhodnutí o reklamaci neuprave-
né v těchto VSP blíže upravuje Reklamační řád FIRO-tour, který 
je zákazníkům k dispozici ve všech provozovnách  FIRO-tour, 
jakož i na všech externích prodejních místech u zástupců 
 FIRO-tour a na webových stránkách FIRO-tour.
11.2. Právo z odpovědnosti za vady smlouvy o zájezdu je 
zákazník povinen uplatnit u FIRO-tour (nejlépe v sídle nebo 
v kterékoli provozovně) bez zbytečného odkladu. Zákazník má 
právo vytknout vadu prostřednictvím zprostředkovatele prode-
je zájezdu; FIRO-tour však pro urychlení vyřízení reklamace do-
poručuje zákazníkům uplatňovat reklamaci přímo u FIRO-tour. 
Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, 
má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu 
a trvání vady.
11.3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného 
odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud mož-
no v místě poskytované služby, a to za součinnosti průvodce 
 FIRO-tour nebo jiného FIRO-tour pověřeného zástupce. Zákaz-
ník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení rekla-
mace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti 
průvodce FIRO-tour či jiného FIRO-tour pověřeného zástupce 
a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též 
o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům/posky-
tovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí.
11.4. V případě, že dojde mezi CK FIRO-tour a spotřebitelem 
ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování 
služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může 
spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového spo-
ru určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských 
sporů, kterým je: 

Česká obchodní inspekce. E-mail: adr@coi.cz, 
web: adr.coi.cz. 
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů 
 online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
11.5. FIRO-tour je oprávněna při vyřizování reklamace v místě 
konání zájezdu řešit poskytnutím náhradní služby, tj. zjednáním 
nápravy. Předmětem reklamačního řízení, respektive zpětné 
finanční kompenzace mohou být pouze služby, jež jsou obsa-
hem smluvního ujednání (smlouva o zájezdu) a podléhají 
zpoplatnění.
11.6. FIRO-tour je povinna reklamaci vyřídit bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamace, nedo-
hodne-li se se zákazníkem na delší době.
11.7. FIRO-tour nenese žádnou odpovědnost a neručí za úro-
veň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb či akcí nesjedna-
ných ve smlouvě o zájezdu, pořádaných jinými subjekty, které 
si zákazník objedná na místě, u hotelu či jiné organizace. Pokud 
se vyskytnou případy způsobené 3. stranou (stavební činnost, 
hluk v letovisku, hluční sousedé apod.) zákazníkovi náhrada 
škody nenáleží.
11.8. Pokud se jedná o středisko nebo letovisko, které je pre-
zentováno jako živé a rušné místo, vznikající možný hluk nesni-
žuje kvalitu poskytovaných služeb a nemůže být předmětem 
reklamace. S ohledem na množství zřejmých odlišností v men-
talitě každého etnika, dotýkající se zejména náboženských, 
kulturních a hygienických zvyklostí i postupů uplatňovaných 
v běžném životě, je nezbytností tyto plně respektovat. V přípa-
dě, že projevy spojené s popisovanými zvyklostmi jsou odlišné 
od evropských standardů, nezakládá uvedené oprávnění pro 
vznesení reklamace.
11.9. Oficiální klasifikace ubytovacích kapacit je udílena kom-
petentní institucí dané země, přičemž hodnocení  FIRO-tour 
může být odlišné.
12. POJIŠTĚNÍ
12.1. Pojištěním zákazníka vzniká vztah mezi zákazníkem a po-
jišťovnou. FIRO-tour je pouze zprostředkovatelem smluvního 
vztahu. Pojištění léčebných výloh ani pojištění úrazu, zavazadel, 
odpovědnosti za škodu, přerušení cesty, pojištění nevyužité 
cestovní služby a pojištění pro případ zrušení cestovní služby 
není zahrnuto v základní ceně zájezdu (viz cena nezahrnuje).
12.2. Pojištění v případě využití vlastní dopravy
V případě využití vlastní dopravy si klient sám zvolí délku po-
žadované doby k vykonání cesty do místa poskytnutí cestovní 
služby a zpět. Toto požadované datum počátku a konce pojiš-
tění musí být uvedeno v pojistce a je dobou trvání pojištění.
12.3. Pokud dojde k poškození nebo ztrátě zavazadla v prů-
běhu letecké přepravy, musí cestující tuto skutečnost nahlásit 
a uplatnit ihned po příletu příslušnému pracovišti na letišti, 
kde bude sepsán protokol, který je nezbytný pro další jednání 
s leteckým dopravcem. Pakliže konkrétně  určené plnění bude 
ze strany pojišťovny či leteckého dopravce zamítnuto, bere 
zákazník na vědomí, že náhradu nelze uplatňovat u FIRO-tour.
13. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
13.1. FIRO-tour vystupuje jako správce osobních údajů zákazní-
ků a účastníků zájezdu. Bližší informace o zpracování osobních 
údajů jsou obsaženy v dokumentu „Zásady ochrany osobních 
údajů“, který je k dispozici na internetové adrese www.firotour.
cz nebo na vyžádání.
14. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚPADKU
Cestovní kancelář FIRO-tour a.s. je řádně pojištěna pro případ 
úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem 
o cestovním ruchu a u pojišťovny, které bylo podle zvláštního 
předpisu uděleno povolení pro pojištění podle tohoto záko-
na. Informace ohledně pojištění pro případ úpadku je rovněž 
k dispozici na všech provozovnách  FIRO-tour i u všech obchod-
ních zástupců FIRO-tour (autorizovaná externí prodejní místa) 
a v neposlední řadě zákazník v souladu se zákonem obdrží do-
klad o pojištění současně se smlouvou o zájezdu či potvrzením 
o zájezdu.
15. UPOZORNĚNÍ
Pláže, moře
Cestovní kancelář nezodpovídá za případné znečištění pláží či 
moře z důvodu klimatických podmínek nebo jiných nepředví-
datelných důvodů. Pokud je znečištění důsledkem lidské čin-
nosti (odpadky aj.) a existuje tak předpoklad adekvátní nápravy 
v místě, je nutno volit postupy v souladu s ustanovením č. 11. 
Údaje o vzdálenosti pláže od hotelu inzerované v katalogu jsou 
pouze orientační a je nutné takto k nim přistupovat.
Bazény
Pokud je součástí služeb poskytovaných na základě smlouvy 
o zájezdu, ubytování v hotelu s bazénem, je nutné zohlednit 
běžně uplatňovanou praxi určitého časového omezení využití 
bazénů s ohledem na jejich údržbu a čištění. Stanovení časo-
vého rozmezí využití bazénu či jeho vyhřívání, je plně v kompe-
tenci správy ubytovacího zařízení.
Klimatizace/topení
V případě, že je klimatizace/topení v hotelu ovládáno centrál-
ně, je konkrétní určení časového rozmezí fungování klimatiza-
ce/topení plně v kompetenci správy ubytovacího zařízení.
Internet/WIFI
Cestovní kancelář nezodpovídá za případné výpadky v připo-
jení, způsobených technickými problémy, či počtem  aktuálně 
připojených uživatelů atp.
Hmyz
Vzhledem ke konkrétním klimatickým podmínkám v daných 
oblastech a s tím spojené existenci rozličné fauny, je logickým 
důsledkem výskyt nepříjemného hmyzu i v prostorách ubyto-
vacích zařízení. I přes intenzivní snahy ubytovatelů nelze strikt-
ně vyloučit přítomnost hmyzu v prostorách pokoje. Problém je 
vždy nutno řešit v okamžité návaznosti po zjištění aktuálního 
výskytu, následně po skončení zájezdu je eventualita nápravy 
i jakékoliv hypotetické náhrady vyloučena.
16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
16.1. Tyto VSP vstupují v platnost a účinnost dne 15. 8. 2019. 
Dnem 14. 8. 2019 pozbývají platnost Všeobecné smluvní pod-
mínky cestovní kanceláře FIRO-tour ze dne 1. 7. 2018.
Na smluvní vztahy mezi zákazníkem a FIRO-tour vzniklé před 
nabytím účinnosti těchto VSP se použijí ujednání obsažená 
v těchto VSP, je-li to pro zákazníka příznivější.
16.2. Veškeré informace a pokyny, které tvoří závazný obsah 
těchto VSP, odpovídají platným právním předpisům a všem 
skutečnostem známým a dostupným v době tisku.
FIRO-tour si však vyhrazuje právo aktualizace a změn. 
 FIRO-tour si rovněž vyhrazuje právo před uzavřením smlou-
vy o zájezdu změnit skutečnosti a údaje specifikované 
v § 2528 odst. 1 písm. a), e), g) až j), l), m), o) a p) občanské-
ho zákoníku a v § 9a odst. 2 písm. b), f), h) zákona o cestov-
ních ruchu uvedené v katalogu.
16.3. Tyto VSP jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu či 
jiné smlouvy uzavírané se zákazníkem. Jsou volně k dispozici na 
prodejních místech FIRO-tour, kde lze také obdržet v případě 
potřeby další informace.

doba před stanoveným odjezdem, 
ve které FIRO-tour obdržela odstoupení 
od smlouvy, nebo od smlouvy odstoupila

stornopoplatek
(odstupné)  

na osobu
více než 45 dní

skutečně vzniklé  
náklady, nejméně však

1 000 Kč
45–30 dní 10 %, min. 1 000 Kč
29–15 dní 30 %
14–8 dní 70 %
7–4 dny 80 %
3 dny a méně 100 %
Zákazník bere na vědomí, ke stornopoplatkům je vždy účtován 
manipulační poplatek ve výši 1 000 Kč na osobu.

doba před stanoveným odjezdem, 
ve které FIRO-tour obdržela odstoupení 
od smlouvy, nebo od smlouvy odstoupila

stornopoplatek
(odstupné)  

na osobu
více než 45 dní (základní) skutečně 

vzniklé náklady,  
nejméně však

700 Kč

45–30 dní
skutečně vzniklé  
náklady, nejméně však

10 %, min. 700 Kč
29–15 dní 30 %
14–8 dní 70 %
7–4 dny 80 %
3 dny a méně 100 %
Zákazník bere na vědomí, ke stornopoplatkům je vždy účtován 
manipulační poplatek ve výši 700 Kč na osobu.
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny 
zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře 
pořádané společností FIRO-tour a.s., se sídlem Národní třída 
37/38, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 27869237, zapsanou v obchod-
ním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., 
vložka 11654 (dále také jen jako „FIRO-tour“ nebo „cestovní 
kancelář FIRO-tour“).
1.2. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) tvoří ne-
dílnou součást smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy uzavřené 
mezi zákazníkem a FIRO-tour.
2. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
2.1. Účastníky smluvního vztahu (dále jen „smluvní strany“) 
jsou:
a) cestovní kancelář FIRO-tour jakožto pořadatel, která do 
smluvního vztahu vstupuje přímo prostřednictvím vlastních 
provozoven nebo zprostředkovaně prostřednictvím obchod-
ních zástupců, kteří s FIRO-tour uzavřeli smlouvu o obchodním 
zastoupení (dále jen „externí prodejní místa“ nebo „externí 
prodejci“) a
b) zákazník, kterým může být fyzická i právnická osoba (dále 
jen „zákazník“). 
3. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
3.1. Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran při 
prodeji:
a) zájezdu, tj. souboru alespoň dvou různých typů služeb ces-
tovního ruchu v ČR i mimo území ČR pro účely téže cesty nebo 
pobytu, sestaveného, nabízeného a FIRO-tour prodávaného za 
celkovou cenu, to vše za splnění podmínek uvedených v § 1b 
zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání 
v oblasti cestovního ruchu, v platném znění (dále jen „zákon 
o cestovním ruchu“ a „zájezd“) nebo
b) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb ces-
tovního ruchu, které zajišťuje FIRO-tour zákazníkům v tuzem-
sku i zahraničí jako jednotlivé služby dle indivi duálního přání či 
požadavku zákazníka (dále jen „jednotlivé služby“).
3.2. Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří FIRO-tour, resp. po-
řadatelem, a zákazníkem se řídí:
a) je-li uzavřena smlouva o zájezdu – písemnou smlouvou 
o zájezdu, VSP a platnými právními předpisy, zejm. přísluš-
nými ustanoveními zákona o cestovním ruchu a zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„občanský zákoník“). V případě, že smlouva o zájezdu není 
uzavřena v písemné formě, řídí se smlouva o zájezdu rovněž 
potvrzením o zájezdu vydaným FIRO-tour v textové podobě při 
uzavření smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření. Odchylná 
ujednání ve smlouvě o zájezdu mají přednost před zněním VSP. 
b) je-li uzavřena smlouva o poskytnutí jednotlivé služby – uza-
vřenou smlouvou o poskytnutí služby, VSP s výjimkou ustano-
vení, jež se vztahují výslovně na smlouvu o zájezdu, a platnými 
právními předpisy. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytnutí 
služby mají přednost před zněním VSP. 
3.3. Uzavře-li zákazník několik samostatných smluv s jednot-
livými poskytovateli služeb cestovního ruchu (vč.  FIRO-tour) 
a tyto služby tvoří zájezd ve smyslu § 1b zákona o cestovním ru-
chu, uplatní se ustanovení § 2521 a násl. občanského zákoníku. 
Na smlouvu, jejíž stranou je  FIRO-tour, se v takovém případě 
vztahují tyto VSP a pro účely těchto VSP se tato smlouva pova-
žuje za smlouvu o zájezdu. 
4. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ
4.1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a FIRO-tour s předmě-
tem dle čl. 3.1. písm. a) vzniká uzavřením smlouvy o zájez-
du, tj. přijetím nabídky na uzavření smlouvy. FIRO-tour vydá 
zákazníkovi při uzavření smlouvy či bezprostředně po jejím 
uzavření doklad o smlouvě (potvrzení o zájezdu) v textové 
podobě. Je-li smlouva vyhotovena v písemné formě v souladu 
s ustanovením § 2525 odst. 2 občanského zákoníku, nahradí 
její stejnopis potvrzení o zájezdu. Spolu s potvrzením o zájez-
du vydá FIRO-tour zákazníkovi doklad o sjednaném pojištění 
pro případ úpadku vystavený pojistitelem. V případě smluv 
uzavíraných distančním způsobem vzniká smluvní vztah mezi 
zákazníkem a  FIRO-tour potvrzením objednávky zákazníka ze 
strany FIRO-tour nebo uzavřením písemné smlouvy o zájezdu. 
Smluvní vztah mezi zákazníkem a FIRO-tour s předmětem dle 
čl. 3.1. písm. a) může rovněž vzniknout uzavřením smlouvy 
ve prospěch třetí osoby nebo postoupením smlouvy. Obsah 
smlouvy o zájezdu je určen smlouvou o zájezdu, případně po-
tvrzením o zájezdu pokud se vydává, VSP, obsahem katalogu 
zájezdů FIRO-tour.
4.2. Smluvní vztah mezi zákazníkem a FIRO-tour s předmě-
tem dle čl. 3.1. písm. b) vzniká uzavřením smlouvy o poskyt-
nutí služby, a to na základě objednávky předané společnosti 
FIRO-tour zákazníkem (v případě právnické osoby způsobem 
a oprávněnou osobou dle platných právních předpisů). Smlou-
va o poskytnutí služby vzniká  okamžikem potvrzení objednávky 
ze strany FIRO-tour.  Obsah této smlouvy je určen potvrzenou 
objednávkou, těmito VSP, příp. zvláštními podmínkami přilože-
nými k objednávce jako její nedílná součást nebo vyhlášenými 
ze strany FIRO-tour způsobem, který umožňuje jejich veřejnou 
přístupnost, zejména na síti internet, zveřejněním v aktuálním 
katalogu či ceníku, formou letáku volně přístupného na poboč-
kách FIRO-tour apod.
4.3. Podpisem smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy zákazník 
stvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem smlouvy, souhlasí 
s ní, zároveň tím stvrzuje, že obdržel všechny přílohy tvořící 
nedílnou součást smlouvy a tudíž všechny smluvní podmínky 
přijímá a souhlasí s nimi.
4.4. Podpisem smlouvy o zájezdu či uzavřením smlouvy na 
jednotlivé služby se FIRO-tour zavazuje zákazníkovi zajistit služ-
by v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými 
podmínkami.
4.5. Právo účasti zákazníka na zájezdu vzniká uzavřením 
smlouvy o zájezdu, přičemž v případě, že zákazník neuhradí 
cenu zájezdu dle smlouvy, je společnost FIRO-tour oprávněna 
od smlouvy odstoupit.
4.6. Povinnost závazné rezervace zájezdu (objednané služby) 
ve prospěch zákazníka ze strany FIRO-tour vzniká v okamžiku 
přijetí řádně vyplněné a podepsané smlouvy o zájezdu (případ-
ně objednávky jiné služby).
4.7. V případě, kdy je zákazníkem odsouhlasený návrh 
předložené smlouvy o zájezdu doručen FIRO-tour až po vy-
značené, resp. jiným způsobem stanovené lhůtě, nebo je-li 
smlouva o zájezdu vyplněna ze strany zákazníka neúplně, s 
výhradami nebo v rozporu s těmito VSP, nedochází k uzavře-
ní smlouvy a FIRO-tour je oprávněna prodat zájezd jinému 
zájemci.

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. FIRO-tour má právo na zaplacení ceny objednaných služeb 
před jejich poskytnutím, a to v termínech uvedených ve smlou-
vě nebo těchto VSP. Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu či 
smlouvy o poskytnutí služby se považuje za uhrazenou ve chví-
li, kdy je poukázaná částka připsána na účet FIRO-tour vedený 
u příslušného peněžního ústavu, na účet externího prodejce, 
nebo uhrazena v hotovosti či platební kartou.
5.2. FIRO-tour má právo na uhrazení zálohy ve výši 50 % 
z ceny dohodnutých služeb, není-li ve smlouvě o zájezdu či 
v jiné smlouvě stanoveno jinak. Výše zálohy je určena tak, aby 
zohledňovala obvyklé platební podmínky, které jsou zpravidla 
sjednávány se subdodavateli služeb, podmínky leteckých či 
charterových dopravců, či provozovateli ubytovacích zařízení 
a jinými poskytovateli služeb.
5.3. Při uzavření smlouvy o zájezdu prostřednictvím exter ních 
prodejních míst složí zákazník zálohu na účet  FIRO-tour nebo 
externího prodejce, (pro úhradu platí ustanovení bodu 5.1.) – 
doplatek ceny zájezdu poukáže zákazník přímo na účet 
 FIRO-tour, nebo externímu prodejci, kde byl zájezd rezervován. 
Náhrada nákladů za změny v rezervaci či platby spojené s od-
stoupením od smlouvy (odstupné, resp. stornopoplatky) jsou 
splatné ihned.
5.4. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákaz-
níkem je FIRO-tour oprávněna od smlouvy odstoupit. Zákazník 
je v takovém případě povinen uhradit odstupné (stornopo-
platky).
5.5. Katalogové ceny FIRO-tour jsou kalkulovány kurzem za-
hraničních měn, cen za dopravu a plateb spojených s dopravou, 
které jsou platné v době přípravy tiskových podkladů katalogů 
nebo ceníků. 
5.6. Není-li mezi FIRO-tour a zákazníkem dohodnuto jinak nebo 
nevyplývá-li z těchto VSP jinak, je zákazník povinen doplatek ke 
složené záloze za poskytovanou službu složit vždy nejpozději do 
30 dnů před odjezdem nebo odletem.
5.7. Pro případ rezervace zájezdu ve lhůtě kratší než 40 dnů 
před plánovaným odjezdem nebo odletem je celková cena 
splatná zároveň s uzavřením smlouvy o zájezdu.
5.8. Při nabídce a prodeji zájezdů sdělí FIRO-tour zákazníko-
vi informaci o celkové ceně zájezdu, která má být zaplacena. 
Je-li informace o ceně zájezdu tvořena z více složek, uvede 
 FIRO-tour také aktuální cenu všech oddělených složek. Nelze-li 
cenu některé složky zájezdu uvést, informuje FIRO-tour zákaz-
níka v nabídce zájezdu a před tím, než zákazník učiní závaznou 
objednávku nebo před uzavřením smlouvy o zájezdu, o druhu 
nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout, a o čase a mís-
tě zpřístupnění této ceny pro spotřebitele.
5.9. Podmínky, za nichž je možné využít speciální ceny nebo 
jiné akční nabídky, musí být splněny až do skončení zájezdu; 
v opačném případě je zákazník povinen uhradit doplatek do 
plné katalogové ceny.
6. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
6.1. K základním právům zákazníka patří:
a) právo na řádné poskytnutí smluvně ujednaných a zaplace-
ných služeb,
b) právo požadovat informace o všech rozhodných skutečnos-
tech, které jsou FIRO-tour známy a jež se předmětně dotýkají 
smluvně ujednaných a zaplacených služeb,
c) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně 
sjednaných službách,
d) právo odstoupit od smlouvy kdykoli před zahájením zájezdu 
proti zaplacení odstupného za předčasné ukončení závazku ze 
smlouvy stanoveného FIRO-tour v souladu se zákonem o ces-
tovním ruchu ,
e) právo sdělit FIRO-tour v textové podobě změnu v osobě 
účastníka zájezdu namísto původního zákazníka uvedeného 
ve smlouvě o zájezdu, za předpokladu, že třetí osoba splňuje 
podmínky účasti na zájezdu.
Změna v osobě zákazníka je vůči FIRO-tour účinná, doručí-li mu 
původní zákazník o této skutečnosti včas oznámení spolu s pro-
hlášením nového zákazníka, že s uzavřenou smlouvou souhlasí 
a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-
-li doručeno alespoň sedm dnů před zahájením zájezdu; kratší 
lhůtu lze ujednat, je-li smlouva uzavřena v době kratší než sedm 
dnů před zahájením zájezdu.
f) právo na reklamaci vad poskytovaných služeb a její vyřízení 
v souladu s Reklamačním řádem dle ustanovení čl. 11.
g) právo na ochranu osobních dat, která uvádí ve smlouvě 
o zájezdu a v dalších dokumentech před nepovolanými oso-
bami,
h) u zájezdů právo na poskytnutí nejpozději 7 dnů před zahá-
jením zájezdu dalších podrobných informací o všech skutečnos-
tech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou FIRO-tour 
známy, pokud nejsou obsaženy již ve smlouvě o zájezdu, v po-
tvrzení o zájezdu nebo katalogu, který byl zákazníkovi předán, 
a dále právo na předání nezbytných stvrzenek, poukázek, pře-
pravních dokladů, poukazů k ubytování nebo stravování, k po-
skytnutí fakultativních výletů apod., jehož je pro uskutečnění 
zájezdu třeba, a to v téže lhůtě. Poskytnutím informací se rozu-
mí jejich doručení zákazníkovi formou písemného vyrozumění 
či e-mailovou zprávou. Za den poskytnutí informací se považuje 
třetí den po odeslání těchto informací s využitím provozovatele 
poštovních služeb na adresu nebo den, kdy byla odeslána na 
e-mailovou adresu, jíž zákazník dal FIRO-tour k dispozici. Další 
možné postupy viz ustanovení čl. 9., bod 9.10.
i) právo odstoupit od smlouvy po zahájení zájezdu za podmínek 
uvedených v těchto VSP a v občanském zákoníku. 
6.2. K základním povinnostem zákazníka patří:
a) poskytnout FIRO-tour součinnost, která je nezbytná k řád-
nému zabezpečení a plnění služeb, zejména pak  úplně a prav-
divě vyplnit požadované údaje ve smlouvě o zájezdu nebo 
objednávce, sdělit jakékoli změny těchto údajů a předložit 
další podklady podle konkrétních požadavků FIRO-tour (žádosti 
o udělení víz, fotografie apod.),
b) zabezpečit u osob mladších 15 let a u osob, jejichž zdravot-
ní stav to vyžaduje, doprovod a dohled dospělého účastníka 
zájezdu,
c) doložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník 
je starší 15 let a mladší 18 let a čerpá služby bez doprovodu 
a dohledu zákonného zástupce,
d) oznámit při uzavírání smlouvy o zájezdu či vyplňování ob-
jednávky účast osob cizího státního občanství. Zákazníci jiného 
než českého státního občanství jsou povinni si ještě před ob-
jednáním zájezdu zjistit pasové, vízové a jiné formality pro svůj 
pobyt v příslušné destinaci, i v zemích případných přestupů či 
přejezdů,
e) bez zbytečného prodlení oznámit FIRO-tour své stanovisko 
k případným změnám v podmínkách či v obsahu sjednaných 
služeb,

f) dodržovat pasové, celní, devizové, tranzitní, zdravotní, do-
pravní a bezpečnostní předpisy, jakož i zákony a zvyklosti země 
a míst, do kterých cestuje. Je povinen zajistit, aby platnost jeho 
cestovních dokladů byla minimálně 6 měsíců po skončení zá-
jezdu.
g) v případě čerpání služeb v zahraničí, je zákazník  povinen vy-
bavit se doklady požadovanými pro vstup do příslušných zemí, 
pobyt, případně tranzit (platný cestovní pas s požadovanou 
dobou platnosti, vízum, doklad o zdravotním pojištění apod. 
pokud je vyžadováno), o kterých jej FIRO-tour před uzavřením 
smlouvy informovala. Zákazník je povinen ověřit si sám v při-
měřené době před zahájením zájezdu pasové, vízové, bezpeč-
nostní a další podmínky nutné pro vstup do vybrané destinace 
a pobytu v ní, případně států, které při cestě do vybrané de-
stinace projíždí nebo v nichž přestupuje. Bližší informace jsou 
k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních 
věcí České republiky www.mzv.cz, resp. zastupitelských úřadů 
jednotlivých zemí. 
h) zákazník bere na vědomí, že služba FIRO-tour umožňující 
zajištění víza pro zákazníka, spočívá pouze ve zprostředkování 
podání žádosti o udělení víza, a to na základě podkladů předa-
ných zákazníkem. Zákazník bere na vědomí, že tato služba je ur-
čena toliko občanům České republiky; občané jiných států jsou 
povinna zajistit si víza samostatně. Zákazník bere na vědomí, 
že o (ne)udělení víza rozhoduje pouze příslušný zastupitelský 
úřad. FIRO-tour nezaručuje, že vízum bude zákazníkovi uděle-
no. V případě, že vízum nebude zákazníkovi na základě žádosti 
učiněné FIRO-tour uděleno, je povinností zákazníka dále se 
o udělení víza přičinit (tato povinnost zákazníka přitom může 
spočívat především v osobní zákazníkově návštěvě příslušného 
zastupitelského úřadu). Za případné neudělení víza zákazníkovi 
nenese FIRO-tour žádnou odpovědnost.
i) zaplatit celkovou cenu zájezdu včetně daní, poplatků nebo 
jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých případných 
dalších nákladů, které nebo jejichž druh  FIRO-tour či externí 
prodejce zákazníkovi specifikovali před odesláním závazné ob-
jednávky nebo před uzavřením smlouvy, a to v souladu s čl. 5 
a smlouvou o zájezdu či jinou smlouvou,
j) převzít od FIRO-tour doklady nutné pro následné čerpání 
služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, 
odjezdu, transferu apod.) se všemi požadovanými doklady tak, 
aby mohl bez problému čerpat služby vyplývající ze smlouvy 
o zájezdu,
k) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo 
majetku na úkor ostatních účastníků zájezdu, dodavatelů slu-
žeb či FIRO-tour a uhradit případnou škodu, kterou svým jed-
náním způsobil,
l) dbát o včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči 
dodavateli služeb,
m) zajistit si očkovací či případně jiné zdravotní povinnosti při 
cestách do zemí, u nichž jsou tyto povinnosti stanoveny mezi-
národními zdravotnickými předpisy,
n) řídit se pokyny průvodce zájezdu či jiné osoby určené 
 FIRO-tour, dodržovat stanovený program, jakož i předpisy plat-
né v navštívené zemi a včetně předpisů dopravců a ubytovate-
lů (Např. při přepravě nemocného cestujícího a těhotných žen, 
avšak max. do konce 34. týdne těhotenství, je třeba předložit 
potvrzení ošetřujícího lékaře, že cestující je schopen letecké 
přepravy. U těhotných žen nad 34. týden se zříká letecká spo-
lečnost jakékoliv zodpovědnosti. Letecká společnost má právo 
odmítnout přepravu těhotné ženy, není-li doloženo lékařské 
potvrzení.),
o) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen 
takovouto skutečnost písemně oznámit FIRO-tour a zaplatit 
odstupné dle ustanovení čl. 10.,
p) v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení 
změny v osobě účastníka zájezdu dle čl. 6. bodu 6.1. písm. e), je 
povinen tuto skutečnost oznámit FIRO-tour v textové podobě 
a k tomuto oznámení přiložit prohlášení nového zákazníka, že 
souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu a splňuje podmínky 
stanovené pro účast na zájezdu (pokud jsou tyto podmínky de-
finovány ve smlouvě o zájezdu nebo katalogu).
Pro případ změny v osobě účastníka zájezdu dle tohoto usta-
novení původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpo-
vídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu jakýchkoli dodateč-
ných nákladů, které FIRO-tour se změnou v osobě zákazníka 
vzniknou, min. však administrativní poplatek ve výši 500 Kč 
na osobu. Administrativní poplatek zahrnuje zejména ná-
klady na práci zaměstnanců FIRO-tour či osob spolupracu-
jících s  FIRO-tour a jednotlivé administrativní náklady (jako 
náklady na přeshraniční hovory apod.) vzniklé FIRO-tour 
v souvislosti se změnou v osobě účastníka, když tato změna 
si vždy vyžaduje potřebu aktualizace dat u osob zajišťujících 
jednotlivé služby cestovního ruchu, jež jsou předmětem 
smlouvy o zájezdu (změny se hlásí leteckým společnostem, 
ubytovacím zařízením, zahraničním partnerům, delegátům 
apod.), dále se vyčísluje celková výše poplatků účtovaná 
třetími subjekty (zejména leteckými společnostmi) za pro-
vedení změny apod. Zákazník bere na vědomí, že za změnu 
účastníka zájezdu je v případě zájezdu s leteckou přepravou 
zpravidla účtován leteckou společností poplatek.
q) Veškeré náklady a škody, které vzniknou zákazníkovi z důvo-
du nedodržení výše uvedených podmínek či před pisů uvede-
ných v čl. 6.2., nese zákazník ke své tíži.
6.3. K povinnostem zákazníků – právnických osob dále patří:
a) seznámit své účastníky zájezdu s těmito VSP, jakož i s dalšími 
informacemi, které od FIRO-tour obdrží, zejména je pak infor-
movat o rozsahu a kvalitě sjednaných služeb,
b) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, 
seznámit účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdr-
žel dle čl. 7. bodu 7.3.,
c) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti 
zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nosi-
telem může být jen jednotlivý účastník,
d) určit vedoucí skupiny v případě, kdy podle dohody 
s  FIRO-tour není zajištěn doprovod průvodcem FIRO-tour,
e) odevzdat FIRO-tour předem jmenný seznam účastníků, 
u dětí do 15 let uvést plné datum narození a uvést osoby odpo-
vědné za dohled a doprovod dle bodu 6.2. písm. b).
7. POVINNOSTI A PRÁVA FIRO-tour
7.1. FIRO-tour je povinna řádně a pravdivě informovat zákazní-
ka o všech rozhodných skutečnostech týkajících se sjednaných 
služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou FIRO-tour 
známy.
7.2. FIRO-tour není povinna poskytnout zákazníkovi plnění 
nad rámec předem smluvně sjednaných, potvrzených a uhra-
zených služeb.
7.3. FIRO-tour je povinna mít sjednané pojištění záruky pro 
případ úpadku nebo bankovní záruku pro případ úpadku dle 

zákona o cestovním ruchu, na základě níž vzniká zákazníkovi, 
s nímž FIRO-tour uzavřela smlouvu o zájezdu, právo na plně-
ní v případě pojistné události. FIRO-tour zákazníkovi spolu 
se smlouvou o zájezdu či potvrzením o zájezdu vydá doklad 
o tomto pojištění. Převzetí tohoto dokladu zákazník stvrzu-
je podpisem smlouvy o zájezdu nebo převzetím potvrzení 
o  zájezdu.
7.4. Při jakékoli probíhající komunikaci mezi zákazníkem a pra-
covníky FIRO-tour je nezbytné oboustranné dodržování nejen 
etických norem, ale i odpovídajících zákonů. Musí být vylouče-
ny jakékoli projevy neslučující se s právem na ochranu osobnos-
ti (i ustanovením zákona o přestupcích, zejména § 49 zákona 
č. 200/1990 Sb.). Konkrétně naprosto nepřípustné jsou projevy 
dotýkající se občanské cti, lidské důstojnosti, soukromí, osob-
ního jména atd.  Zcela vyloučen je rovněž jakýkoli posměch, 
urážka na cti, výhrůžky újmy na zdraví, či jiné hrubé jednání 
odporující zmíněným právním předpisům. V případě, že do-
jde k výskytu těchto nežádoucích projevů FIRO-tour i zákazník 
mohou bez dalšího veškerou vzájemnou komunikaci ukončit. 
Výše popsané jednání je považováno za podstatné porušení 
smlouvy o zájezdu.
7.5. FIRO-tour je oprávněna od smlouvy o zájezdu od-
stoupit v případě, že zákazník porušil svou zákonnou nebo 
smluvně převzatou povinnost (zejména v případě porušení 
povinnosti uhradit řádně a včas cenu zájezdu, v případě 
úmyslného jednání proti dobrým mravům, v případě pod-
vodného jednání zákazníka či v případě, že zákazník způ-
sobuje svým jednáním FIRO-tour nebo jiným zákazníkům 
vědomě škodu). 
7.6. Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích 
nebo v situaci kdy z důvodu nevyhnutelných a mimořád-
ných okolností nelze zajistit návrat zákazníka v souladu se 
smlouvou, poskytne mu FIRO-tour neprodleně pomoc. 
Zavinil-li si zákazník nesnáze sám, může FIRO-tour za svou 
pomoc požadovat přiměřenou náhradu skutečně vynalo-
žených nákladů.
8. ZRUŠENÍ A ZMĚNY SJEDNANÝCH SLUŽEB
8.1. Nepodstatná změna závazku ze smlouvy
FIRO-tour si vyhrazuje právo jednostranně změnit závazek ze 
smlouvy o zájezdu, jde-li o nepodstatnou změnu.  FIRO-tour 
v takovém případě oznámí zákazníkovi v textové podobě údaje 
o změně.
8.2. Zrušení dohodnutých služeb
FIRO-tour je oprávněna od smlouvy o zájezdu odstoupit, 
 pokud:
a) počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet 
určený ve smlouvě a FIRO-tour oznámila zákazníkovi zrušení 
zájezdu ve lhůtě 20 dní před zahájením zájezdu v případě cest 
trvajících déle než 6 dní, ve lhůtě 7 dní před zahájením zájezdu 
v případě cest trvajících 2 až 6 dní, ve lhůtě 48 hodin před za-
hájením zájezdu v případě cest trvajících méně než 2 dny, nebo
b) FIRO-tour v plnění závazku brání nevyhnutelné a  mimořádné 
okolnosti a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečné-
ho odkladu ještě před zahájením zájezdu.
FIRO-tour v těchto případech vrátí zákazníkovi nejpozději do 
14 dnů po ukončení závazku ze smlouvy veškeré uhrazené 
platby za zájezd, nevzniká mu však vůči zákazníkovi povinnost 
k náhradě škody.
8.3. Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu 
a čerpání služeb
Nutí-li vnější okolnosti FIRO-tour podstatně změnit někte-
rou z hlavních náležitostí cestovních služeb uvedených v § 
2527 občanského zákoníku nebo nemůže-li FIRO-tour spl-
nit zvláštní požadavky zákazníka, které přijal podle § 2528 
odst. 1 písm. h) občanského zákoníku, předloží FIRO-tour 
zákazníkovi v textové podobě návrh na změnu smlouvy 
spolu s informacemi o a) dopadu navrho vaných změn na 
cenu zájezdu, b) lhůtě, v níž může zákazník odstoupit od 
smlouvy, c) důsledcích pro zákazníka, neodstoupí-li včas 
od smlouvy, a d) údajích o případném náhradním zájezdu 
a jeho ceně. Zákazník má právo rozhodnout se, zda se změ-
nou smlouvy bude souhlasit či zda od smlouvy odstoupí:
a) pokud zákazník ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změ-
nu smlouvy od smlouvy neodstoupí, platí, že s její změnou 
souhlasí.
b) jestliže změna smlouvy vede i ke zvýšení ceny služeb ces-
tovního ruchu, je zákazník povinen uhradit FIRO-tour rozdíl 
v ceně služeb cestovního ruchu do 5 dnů od odsouhlasení 
změny smlouvy. Při porušení tohoto závazku zákazníka uhradit 
 FIRO-tour rozdíl v ceně služeb, má FIRO-tour právo od smlou-
vy odstoupit, čímž není dotčeno právo  FIRO-tour na náhradu 
škody. 
c) odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu FIRO-tour nejpoz-
ději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, veškeré platby uhra-
zené zákazníkem nebo v jeho prospěch. 
Jestliže se v důsledku změny závazku ze smlouvy sníží jakost 
nebo náklady zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou 
slevu. Jestliže změna smlouvy vede ke snížení ceny zájezdu, 
je  FIRO-tour povinna buď snížit doplatek celkové ceny služeb 
cestovního ruchu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen 
nebo vrátit rozdíl v ceně služeb cestovního ruchu v případě, že 
zákazník již uhradil celkovou cenu služeb.
8.4. Změny dohodnutých služeb v průběhu zájezdu a čerpání 
služeb
a) má-li zájezd vadu, vytkne ji zákazník přímo u FIRO-tour 
nebo prostřednictvím zprostředkovatele prodeje zájezdu bez 
zbytečného odkladu, zároveň zákazník určí přiměřenou lhůtu 
k odstranění vady, ledaže by FIRO-tour odmítla vadu odstranit 
nebo by bylo zapotřebí okamžité nápravy. FIRO-tour vadu od-
straní, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje 
nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu 
dotčených cestovních služeb.
b) vyskytnou-li se podstatné vady zájezdu, nabídne 
 FIRO-tour zákazníkovi vhodné náhradní řešení, pokud mož-
no stejné nebo vyšší jakosti než jaká byla sjednána ve smlou-
vě, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy 
je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než 
sjednaným způsobem. FIRO-tour je oprávněna nabídnout 
zákazníkovi i vhodné náhradní řešení nižší jakosti než jaká 
byla sjednána ve smlouvě. 
8.5. Změny sjednaných smluvních podmínek na základě in-
dividuálního přání zákazníka provede FIRO-tour pouze pokud 
je to objektivně možné, nestanoví-li tyto VSP jinak. Provedení 
takových změn podléhá zaplacení poplatku. Poplatky se účtují 
vždy za každou osobu, včetně dětí.
Vymezení poplatků za změny na základě přání zákazníka
a) změna smlouvy o zájezdu – změna termínu nebo změna 
služeb
45 a více dní – min. 500 Kč za změnu a osobu.
V případě změny ve lhůtě kratší než 45 dnů před odjezdem/od-
letem lze ze strany FIRO-tour toto považovat za zrušení původní 
smlouvy a za novou objednávku.  FIRO-tour posuzuje jednotlivé 
změny individuálně s tím, že je ale oprávněna účtovat poplatky 
až do výše uvedené v bodě 10.5.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE FIRO-tour a.s.  
(dále jen „Všeobecné smluvní podmínky“) b) změna/snížení počtu osob v ubytovacím zařízení v tuzem-

sku i zahraničí se posuzuje jako odstoupení od smlouvy jedné 
či více osob. Tyto osoby jsou povinny uhradit poplatky s tím 
spojené dle ustanovení čl. 10., bodu 10.5. Je-li v důsledku tako-
véto změny vícelůžkový pokoj či apartmán (bungalov) obsazen 
menším počtem osob než je počet lůžek, je zákazník povinen 
vzhledem ke značně ztížené možnosti obsadit takto uvolněné 
místo doplatit cenu za neobsazené lůžko/a.
c) změna odletu z místa pobytu v průběhu zájezdu nebo po-
bytu v zahraničí
V případě prodloužení pobytu na přání zákazníka je zákazník 
povinen uhradit doplatek za všechny služby čerpané v sou-
vislosti s prodloužením pobytu a skutečně vzniklý náklad za 
změnu letenky, který bude s ohledem na zkušenosti FIRO-tour 
min. ve výši 1 000 Kč.
V případě zkrácení pobytu ze strany zákazníka, jakož i nečerpá-
ní služeb na základě vlastního rozhodnutí, se cena za nečerpa-
né služby nevrací. Za změnu letenky zákazník hradí skutečně 
vzniklý náklad, který bude s ohledem na zkušenosti FIRO-tour 
min. ve výši 1 000 Kč.
Výše uvedené náklady a poplatky zákazník uhradí  FIRO-tour 
nebo u zástupce FIRO-tour v místě pobytu.
8.6. Změny odletu/odjezdu
a) dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických pod-
mínek nebo v důsledku mimořádných okolností ke změně 
(zpoždění) letu/odjezdu, které nemůže FIRO-tour ovlivnit 
(k těmto změnám může dojít i bezprostředně před odletem/ 
odjezdem), vyhrazuje si FIRO-tour právo případné změny 
dopravního prostředku, trasy, dopravní společnosti, typu 
letadla či autobusu a mezipřistání. Při změně příjezdového 
nebo odjezdového místa oproti původně stanovenému 
(v ČR), v rámci letecké nebo lodní přepravy, platí bod 8.3., 
poslední odstavec.
b) nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okol-
ností zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou, nese 
FIRO-tour náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rov-
nocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazní-
ka, není-li právními předpisy stanoveno jinak.
8.7. Změny v průběhu zájezdu
FIRO-tour je oprávněna provádět v případě nutnosti a ochrany 
zájmů zákazníků operativní změny programu a poskytovaných 
služeb během zájezdu, není-li možné dodržet stanovený pro-
gram, nebo poskytnout předem sjednané služby. V takovém 
případě je FIRO-tour povinna:
– zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě 
shodné nebo přibližující se původně sjednaným podmínkám 
a dbát přitom, aby byl v nejvyšší možné míře zachován charak-
ter zájezdu nebo služeb,
– upravit cenu zájezdu a služeb v závislosti na uskutečněných 
změnách programu a služeb, pokud je jejich důsledkem sníže-
ní rozsahu a kvality sjednaných služeb. Nároky budou řešeny 
individuálně. V případě, že zcela nebo zčásti nevyužije objed-
nané a FIRO-tour zaplacené služby (např. ubytovací, stravovací, 
dopravní služby, výlety apod.),  nevzniká zákazníkovi nárok na 
úhradu nebo slevu z ceny, není-li dohodnuto jinak.
8.8. Změny letištních tax a palivových příplatků
FIRO-tour nezodpovídá za případné změny cen letištních tax, 
bezpečnostních tax a palivových příplatků. Přičemž platí usta-
novení bodu 9.4.
9. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
9.1. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis 
služeb uvedený ve smlouvě o zájezdu nebo v jiné smlouvě, od-
vozený z katalogové nabídky. Rozšíření nebo dohodnuté změny 
služeb nad rámec katalogové nabídky musí být taxativně uve-
deny ve smlouvě o zájezdu nebo jejím dodatku a uhrazeny před 
jejich poskytnutím.
9.2. Letecká přeprava je zajišťována leteckými společnostmi – 
charterovou nebo pravidelnou leteckou přepravou. U letec-
kých zájezdů je první a poslední den určen k přepravě klientů 
do jednotlivých letovisek a nikoliv k vlastní rekreaci. FIRO-tour 
nemůže ovlivnit případné změny času odletů. Součástí letů mo-
hou být i mezipřistání nebo přestupy.
9.3. Při případném plánování přípojů, dovolené, obchodních 
termínů aj. je třeba brát v úvahu možnost i výraznějšího zpož-
dění.
9.4. Do celkové doby pobytu se v případě pozdních nočních 
odletů započítává i první noc, kdy je zákazník ubytován opro-
ti běžným mezinárodním zvyklostem (tedy nikoliv až cca po 
14 hod.) již po nočním/ranním příjezdu do hotelu.
9.5. Podle mezinárodních zvyklostí jsou zákazníci v den pří-
jezdu ubytováni nejdříve ve 14 hodin a v den odjezdu musí 
opustit pokoje do 12 hodin (v některých ubytovacích zaříze-
ních již do 10 hodin). Odhlášením na hotelu v den odjezdu, 
mezi 10.–12. hod. obvykle také končí All inclusive. Po odhlá-
šení je jakékoliv jídlo či nápoje zpoplatněno, platba přímo 
na hotelu. Žádné náhrady za nevyužité stravování nejsou 
poskytovány. Časný příjezd či pozdní odjezd není důvodem 
k delšímu používání pokoje. Pokud si zákazník přeje, aby byl 
pokoj připraven v den příletu/příjezdu před polednem či aby 
byl k dispozici po 10. či 12. hodině v den odletu/odjezdu, 
je možné toto za poplatek zajistit. Poplatek není vyšší než 
cena za 1 noc. Rozdělování ubytovacích kapacit, respekti-
ve pokojů probíhá zásadně ze strany smluvních partnerů 
– ubytovatelů v místě a FIRO-tour na něj nemá žádný vliv. 
Fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu jsou 
ilustrační, proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat 
s pokojem, který je zákazníkovi na místě přidělen. Zákazník 
musí ve výjimečných případech počítat i s možností změny 
ubytovací kapacity, a to i na část pobytu při zachování všech 
jeho práv vyplývajících ze smlouvy o zájezdu. Je-li nabízen 
třílůžkový pokoj, může být 3. lůžko zajištěno i formou při-
stýlky (rozkládací pohovka apod.). To platí i v případě, že 
třetí osoba uhradí plnou cenu dospělé osoby. Práva zákaz-
níka vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto 
ujednáním dotčena.
9.6. Zákazník je povinen dostavit se na místo nástupu trans-
feru/svozu včas, a to nejpozději 15 minut před plánovaným 
odjezdem. V případě transferu/svozu poskytovaného zdarma, 
neabsolvuje-li zákazník tento v jednom směru bez předchozího 
nahlášení, automaticky ztrácí nárok na využití transferu/svozu 
při zpáteční cestě.
9.7. Za platné místo nástupu se považuje místo, které je uve-
deno na smlouvě o zájezdu, případně jiné závazné dispozici 
poskytnuté FIRO-tour. Jakákoliv změna je možná pouze se 
zpětným písemným potvrzením FIRO-tour a zákazník se zava-
zuje uhradit náhradu nákladů se změnou spojených, minimál-
ně však 100 Kč za osobu.
9.8. Počet míst je omezen a realizace transferu/svozu je podmí-
něna minimálním počtem účastníků. Realizace transferu/svozu 
z destinace nemusí být vždy v okamžité časové návaznosti na 
přílet/příjezd. Rovněž i zde musí brát zákazník v potaz možnost 
výraznějších zpoždění.
9.9. Práva cestujících v letecké dopravě se mimo jiné řídí usta-
noveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004.

9.10. Způsob předání cestovních dokladů (odbavení zájezdu) je 
se zákazníkem sjednán při uzavření smlouvy o zájezdu. FIRO-
-tour je oprávněna předat cestovní doklady přímo v den odletu 
na letišti nebo u odjezdu autobusu, jestliže to odůvodňují ne-
zbytné časové nebo provozní potřeby a hrozí možnost prodlení 
při doručení dokladů zákazníkovi, a to i v případě, že byl sjed-
nán jiný způsob předání dokladů.
9.11. V případě menšího počtu účastníků poznávacího auto-
karového zájezdu, může být doprava realizována minibusem.
10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU
10.1. FIRO-tour je oprávněna před zahájením čerpání služeb 
cestovního ruchu, které jsou předmětem smluvního vztahu dle 
čl. 3, od smlouvy odstoupit z důvodu:
a) porušení povinností zákazníkem, nebo 
b) zrušení zájezdu.
Oznámení o odstoupení od smlouvy v textové podobě s uve-
dením důvodu zašle FIRO-tour na kontaktní e-mailovou adresu 
 určenou zákazníkem ve smlouvě o zájezdu, příp. do bydliště/
sídla zákazníka nebo na jinou zákazníkem ve smlouvě uve-
denou kontaktní adresu, přičemž účinky odstoupení nastá-
vají dnem doručení oznámení zákazníkovi, nejpozději však 
10. (desá tým) dnem po datu odeslání.
10.2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy kdykoli před 
zahájením čerpání služeb, a to:
a) bez udání důvodu,
b) jestliže nesouhlasí se změnou smlouvy dle ustanovení čl. 8. 
bod 8.3.
c) z důvodů porušení povinností FIRO-tour vyplývajících ze 
smlouvy,
d) jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezpro-
středním okolí nastaly prokazatelně nevyhnutelné a mimo-
řádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování 
zájezdu nebo na přepravu osob do místa urče ní cesty nebo 
pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení 
veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na 
náhradu škody. 
V oznámení o odstoupení zákazník uvede základní údaje 
důležité k identifikaci smlouvy, od které odstupuje (osobní 
údaje zákazníka, č. zájezdu, č. rezervace, objednávky apod.). 
Zákazníci, kteří uzavřeli smlouvu o zájezdu s použi tím elek-
tronických prostředků, berou na vědomí, že k odstou pení od 
smlouvy mohou využít vzorového formuláře, jenž je dostupný 
na webových stránkách FIRO-tour. Zákazník bere na vědomí, 
že je v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je 
poskytování služeb a jejichž plnění již začalo, povinen uhradit 
poměrnou část ceny, není-li těmito VSP nebo zákonem stano-
veno jinak; tím není dotčeno zejména ujednání článku 10.5. 
písm. d) těchto VSP.
10.3. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy 
porušení povinností FIRO-tour stanovené smlouvou nebo 
odstoupí-li FIRO-tour od smlouvy před zahájením zájezdu z dů-
vodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen za-
platit FIRO-tour odstupné ve výši stanovené v čl. 10. bod 10.5. 
a  FIRO-tour vrátit zákazníkovi nejpozději do 14 dnů po ukončení 
závazku ze smlouvy vše, co od něho obdržela na úhradu ceny 
služeb podle zrušené smlouvy.
10.4. Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy poruše-
ní povinností FIRO-tour stanovené smlouvou, nebo nesouhlas 
zákazníka se změnou smlouvy dle ustanovení čl. 8. bod 8.3, je 
FIRO-tour povinna nejpozději do 14 dnů po ukončení závazku 
ze smlouvy vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhra-
du ceny služeb podle zrušené smlouvy.
10.5. ODSTUPNÉ (STORNOPOPLATKY)
Odstupné pro zahraniční zájezdy
a) odstoupí-li zákazník od smlouvy, nebo odstoupí-li  FIRO-tour 
od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení po-
vinnosti zákazníkem, v případě, že předmětem smluvního 
vztahu jsou zájezdy nebo jednotlivé služby realizované mimo 
území ČR, je zákazník povinen zaplatit níže uvedené odstupné 
v závislosti na délce doby, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. 
Odstupné činí, pokud je doba mezi odstoupením a okamžikem 
nástupu na zájezd či čerpáním služeb:

Odstupné pro Českou republiku
b) odstoupí-li zákazník od smlouvy, nebo odstoupí-li FIRO-tour 
od smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení 
povinnosti zákazníkem, v případě, že předmětem smluvního 
vztahu jsou zájezdy nebo jednotlivé služby realizované v ČR, 
je zákazník povinen zaplatit níže uvedené odstupné v závislosti 
na délce doby, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Odstupné 
činí, pokud je doba mezi odstoupením a okamžikem nástupu 
na zájezd či čerpáním služeb:

c) není-li dále stanoveno jinak, účtuje se odstupné za 
každého jednoho přihlášeného zákazníka z celkové ceny 
zájezdu. Je-li účastníkem zájezdu dítě, junior za speciální 
cenu nebo se jedná o nabídku zcela zdarma, platí se za 
takové dítě paušální odstupné ve výši 1 000 Kč, není tedy 
bez stornopoplatku. V případě, že se jedná o cenu za celý 
apartmán, může být storno počítáno dle skutečně vznik-
lých nákladů, tzn. že odstupné může být stanoveno na celý 
apartmán, nikoliv na osobu.
Tyto podmínky platí pro obě předcházející varianty – 
bodu 10.5. písm. a) + b).
d) nenastoupí-li zákazník na zájezd, či nevyčerpá-li službu 
cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlou-
vy nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle čl. 6 bod 6.2. 

písm. g) a i), je povinen uhradit 100 % předem stanovené 
celkové ceny.
e) skutečně vzniklými náklady se rozumí zejména provoz-
ní náklady FIRO-tour a smluvně sjednané nebo právním 
předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním 
 dodavatelům služeb (např. již uhrazené a nevratné letenky 
letecké  společnosti, náklady na garantované ubytování atd.).
f) FIRO-tour je oprávněna odečíst odstupné od složené zálohy 
nebo zaplacené ceny.
g) pro určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stano-
veného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstou-
pení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu, 
odletu nebo nástupu na příslušný zájezd, pobyt apod.
h) výše konkrétního odstupného (stornopoplatku) je klien tovi 
sdělena po ověření na centrále FIRO-tour.
10.6. Pojištění pro případ zrušení cestovní služby
Zákazník si může sjednat POJIŠTĚNÍ STORNO – pojištění pro 
případ zrušení cestovní služby, které se vztahuje na povinnost 
zaplatit poplatek za zrušení cestovní služby („stornopoplatek“) 
a to kdykoliv ode dne úhrady první splátky ceny (zálohy) zájez-
du, nejpozději však 30. den přede dnem, který je uveden ve 
smlouvě o zájezdu jako den zahájení cesty. Zaplacené pojistné 
se v případě vzniku povinnosti zaplatit stornopoplatek nevrací.
Pojištění pro případ zrušení cestovní služby (výhodně s balíč-
kem dalších služeb) je možno zakoupit pouze v kombinaci s po-
jištěním léčebných výloh.
V případě pojistné události poskytne pojišťovna z tohoto po-
jištění pojistné plnění do výše 80 % celkové výše stornopoplat-
ku, nejvýše však do výše 80 % ceny cestovní služby uvedené 
v pojistné smlouvě a doložené dokladem o zaplacení cestovní 
služby. Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je, že pojistná 
událost nastala v době trvání pojištění a důvod ke zrušení čer-
pání cestovní služby nastal v době, kdy čerpání cestovní služby 
nebylo možné odvolat bez stornopoplatku.
10.7. Pojištění nevyužité cestovní služby
Zákazník si může sjednat pojištění nevyužité cestovní služby, 
které se vztahuje na náhradu nákladů na nespotřebované 
cestovní služby poskytované pojištěnému, bude-li muset 
pojištěný přerušit užívání cestovní služby z důvodu akutní-
ho onemocnění nebo úrazu, kdy zdravotní stav pojištěného 
prokazatelně neumožňuje další užití služby.  Pojištění nevyu-
žité cestovní služby (výhodně s balíčkem dalších služeb) je 
možno zakoupit pouze v kombinaci s pojištěním léčebných 
výloh. Pojištění nevyužité cestovní služby se vztahuje na ná-
hradu nákladů na nespotřebované cestovní služby poskyto-
vané pojištěnému také v případě, že pojištěný bude muset 
přerušit užívání cestovní služby z důvodu předčasného ná-
vratu spolucestujícího do České republiky, který je prokaza-
telně nezbytný v důsledku pojistné události z pojištění LVZ. 
Pojišťovna poskytne z pojištění nevyužité cestovní služby 
pojistné plnění ve výši 80 % doložených nákladů na všech-
ny prokazatelně nespotřebované služby vzniklé od prvního 
dne následujícího po dni, ve kterém byly služby naposledy 
čerpány, a to max. do limitu pojistného plnění stanoveného 
v pojistné smlouvě.
10.8. Pojištění přerušení cesty
Pojištění přerušení cesty se vztahuje na úhradu nákladů za 
náhradní dopravu do ČR odpovídající druhu dopravy při cestě 
do zahraničí, bude-li muset pojištěný přerušit zahraniční cestu 
z důvodu:
a) akutního onemocnění nebo úrazu anebo úmrtí osoby blízké 
pojištěnému,
b) předčasného návratu spolucestujícího do ČR, který je pro-
kazatelně nezbytný v důsledku pojistné události z pojištění 
léčebných výloh v zahraničí,
c) rozsáhlé škody na majetku pojištěného vzniklé v době 
pojištění následkem živelní události (např. požáru, výbuchu, 
povodně), pokud bude přítomnost pojištěného nezbyt ná ke 
stanovení výše škody nebo ke snížení rozsahu škody.
Pojištění přerušení cesty (výhodně s balíčkem dalších služeb) 
je možno zakoupit pouze v kombinaci s pojištěním léčebných 
výloh.
Pojišťovna poskytne z pojištění přerušení cesty plnění za před-
pokladu, že
– náhradní doprava byla zajištěna smluvní asistenční společ-
ností nebo
– náhradní doprava byla předem schválena smluvní asistenční 
společností nebo pojistitelem, a to max. do limitu pojistného 
plnění stanoveného v pojistné smlouvě.
Pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud pojištěný přeruší 
cestu později než 24 hod. před počátkem dne původně plá-
novaného návratu z cesty nebo pokud může pojištěný použít 
plánovaný dopravní prostředek.
10.9. Podmínky pojištění uvedených v bodech 10.6. až 10.8. 
jsou podrobně upraveny v Informaci pro pojištěné osoby – Ces-
tovní pojištění Kolumbus upravující rozsah pojištění a nároky 
z pojištění pro klienty FIRO-tour a Všeobecných pojistných 
podmínkách pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus – 
Abonent, které jsou k dispozici na internetových stránkách 
FIRO-tour a přepážkách prodejců.
11. REKLAMACE
11.1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých 
služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s FIRO-tour, vzniká zákaz-
níkovi právo na reklamaci. Způsob uplatnění reklamace, postup 
vyřizování reklamace jakož i rozhodnutí o reklamaci neuprave-
né v těchto VSP blíže upravuje Reklamační řád FIRO-tour, který 
je zákazníkům k dispozici ve všech provozovnách  FIRO-tour, 
jakož i na všech externích prodejních místech u zástupců 
 FIRO-tour a na webových stránkách FIRO-tour.
11.2. Právo z odpovědnosti za vady smlouvy o zájezdu je 
zákazník povinen uplatnit u FIRO-tour (nejlépe v sídle nebo 
v kterékoli provozovně) bez zbytečného odkladu. Zákazník má 
právo vytknout vadu prostřednictvím zprostředkovatele prode-
je zájezdu; FIRO-tour však pro urychlení vyřízení reklamace do-
poručuje zákazníkům uplatňovat reklamaci přímo u FIRO-tour. 
Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, 
má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu 
a trvání vady.
11.3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného 
odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud mož-
no v místě poskytované služby, a to za součinnosti průvodce 
 FIRO-tour nebo jiného FIRO-tour pověřeného zástupce. Zákaz-
ník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení rekla-
mace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti 
průvodce FIRO-tour či jiného FIRO-tour pověřeného zástupce 
a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též 
o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům/posky-
tovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí.
11.4. V případě, že dojde mezi CK FIRO-tour a spotřebitelem 
ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování 
služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může 
spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového spo-
ru určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských 
sporů, kterým je: 

Česká obchodní inspekce. E-mail: adr@coi.cz, 
web: adr.coi.cz. 
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů 
 online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
11.5. FIRO-tour je oprávněna při vyřizování reklamace v místě 
konání zájezdu řešit poskytnutím náhradní služby, tj. zjednáním 
nápravy. Předmětem reklamačního řízení, respektive zpětné 
finanční kompenzace mohou být pouze služby, jež jsou obsa-
hem smluvního ujednání (smlouva o zájezdu) a podléhají 
zpoplatnění.
11.6. FIRO-tour je povinna reklamaci vyřídit bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamace, nedo-
hodne-li se se zákazníkem na delší době.
11.7. FIRO-tour nenese žádnou odpovědnost a neručí za úro-
veň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb či akcí nesjedna-
ných ve smlouvě o zájezdu, pořádaných jinými subjekty, které 
si zákazník objedná na místě, u hotelu či jiné organizace. Pokud 
se vyskytnou případy způsobené 3. stranou (stavební činnost, 
hluk v letovisku, hluční sousedé apod.) zákazníkovi náhrada 
škody nenáleží.
11.8. Pokud se jedná o středisko nebo letovisko, které je pre-
zentováno jako živé a rušné místo, vznikající možný hluk nesni-
žuje kvalitu poskytovaných služeb a nemůže být předmětem 
reklamace. S ohledem na množství zřejmých odlišností v men-
talitě každého etnika, dotýkající se zejména náboženských, 
kulturních a hygienických zvyklostí i postupů uplatňovaných 
v běžném životě, je nezbytností tyto plně respektovat. V přípa-
dě, že projevy spojené s popisovanými zvyklostmi jsou odlišné 
od evropských standardů, nezakládá uvedené oprávnění pro 
vznesení reklamace.
11.9. Oficiální klasifikace ubytovacích kapacit je udílena kom-
petentní institucí dané země, přičemž hodnocení  FIRO-tour 
může být odlišné.
12. POJIŠTĚNÍ
12.1. Pojištěním zákazníka vzniká vztah mezi zákazníkem a po-
jišťovnou. FIRO-tour je pouze zprostředkovatelem smluvního 
vztahu. Pojištění léčebných výloh ani pojištění úrazu, zavazadel, 
odpovědnosti za škodu, přerušení cesty, pojištění nevyužité 
cestovní služby a pojištění pro případ zrušení cestovní služby 
není zahrnuto v základní ceně zájezdu (viz cena nezahrnuje).
12.2. Pojištění v případě využití vlastní dopravy
V případě využití vlastní dopravy si klient sám zvolí délku po-
žadované doby k vykonání cesty do místa poskytnutí cestovní 
služby a zpět. Toto požadované datum počátku a konce pojiš-
tění musí být uvedeno v pojistce a je dobou trvání pojištění.
12.3. Pokud dojde k poškození nebo ztrátě zavazadla v prů-
běhu letecké přepravy, musí cestující tuto skutečnost nahlásit 
a uplatnit ihned po příletu příslušnému pracovišti na letišti, 
kde bude sepsán protokol, který je nezbytný pro další jednání 
s leteckým dopravcem. Pakliže konkrétně  určené plnění bude 
ze strany pojišťovny či leteckého dopravce zamítnuto, bere 
zákazník na vědomí, že náhradu nelze uplatňovat u FIRO-tour.
13. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
13.1. FIRO-tour vystupuje jako správce osobních údajů zákazní-
ků a účastníků zájezdu. Bližší informace o zpracování osobních 
údajů jsou obsaženy v dokumentu „Zásady ochrany osobních 
údajů“, který je k dispozici na internetové adrese www.firotour.
cz nebo na vyžádání.
14. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚPADKU
Cestovní kancelář FIRO-tour a.s. je řádně pojištěna pro případ 
úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem 
o cestovním ruchu a u pojišťovny, které bylo podle zvláštního 
předpisu uděleno povolení pro pojištění podle tohoto záko-
na. Informace ohledně pojištění pro případ úpadku je rovněž 
k dispozici na všech provozovnách  FIRO-tour i u všech obchod-
ních zástupců FIRO-tour (autorizovaná externí prodejní místa) 
a v neposlední řadě zákazník v souladu se zákonem obdrží do-
klad o pojištění současně se smlouvou o zájezdu či potvrzením 
o zájezdu.
15. UPOZORNĚNÍ
Pláže, moře
Cestovní kancelář nezodpovídá za případné znečištění pláží či 
moře z důvodu klimatických podmínek nebo jiných nepředví-
datelných důvodů. Pokud je znečištění důsledkem lidské čin-
nosti (odpadky aj.) a existuje tak předpoklad adekvátní nápravy 
v místě, je nutno volit postupy v souladu s ustanovením č. 11. 
Údaje o vzdálenosti pláže od hotelu inzerované v katalogu jsou 
pouze orientační a je nutné takto k nim přistupovat.
Bazény
Pokud je součástí služeb poskytovaných na základě smlouvy 
o zájezdu, ubytování v hotelu s bazénem, je nutné zohlednit 
běžně uplatňovanou praxi určitého časového omezení využití 
bazénů s ohledem na jejich údržbu a čištění. Stanovení časo-
vého rozmezí využití bazénu či jeho vyhřívání, je plně v kompe-
tenci správy ubytovacího zařízení.
Klimatizace/topení
V případě, že je klimatizace/topení v hotelu ovládáno centrál-
ně, je konkrétní určení časového rozmezí fungování klimatiza-
ce/topení plně v kompetenci správy ubytovacího zařízení.
Internet/WIFI
Cestovní kancelář nezodpovídá za případné výpadky v připo-
jení, způsobených technickými problémy, či počtem  aktuálně 
připojených uživatelů atp.
Hmyz
Vzhledem ke konkrétním klimatickým podmínkám v daných 
oblastech a s tím spojené existenci rozličné fauny, je logickým 
důsledkem výskyt nepříjemného hmyzu i v prostorách ubyto-
vacích zařízení. I přes intenzivní snahy ubytovatelů nelze strikt-
ně vyloučit přítomnost hmyzu v prostorách pokoje. Problém je 
vždy nutno řešit v okamžité návaznosti po zjištění aktuálního 
výskytu, následně po skončení zájezdu je eventualita nápravy 
i jakékoliv hypotetické náhrady vyloučena.
16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
16.1. Tyto VSP vstupují v platnost a účinnost dne 15. 8. 2019. 
Dnem 14. 8. 2019 pozbývají platnost Všeobecné smluvní pod-
mínky cestovní kanceláře FIRO-tour ze dne 1. 7. 2018.
Na smluvní vztahy mezi zákazníkem a FIRO-tour vzniklé před 
nabytím účinnosti těchto VSP se použijí ujednání obsažená 
v těchto VSP, je-li to pro zákazníka příznivější.
16.2. Veškeré informace a pokyny, které tvoří závazný obsah 
těchto VSP, odpovídají platným právním předpisům a všem 
skutečnostem známým a dostupným v době tisku.
FIRO-tour si však vyhrazuje právo aktualizace a změn. 
 FIRO-tour si rovněž vyhrazuje právo před uzavřením smlou-
vy o zájezdu změnit skutečnosti a údaje specifikované 
v § 2528 odst. 1 písm. a), e), g) až j), l), m), o) a p) občanské-
ho zákoníku a v § 9a odst. 2 písm. b), f), h) zákona o cestov-
ních ruchu uvedené v katalogu.
16.3. Tyto VSP jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu či 
jiné smlouvy uzavírané se zákazníkem. Jsou volně k dispozici na 
prodejních místech FIRO-tour, kde lze také obdržet v případě 
potřeby další informace.

doba před stanoveným odjezdem, 
ve které FIRO-tour obdržela odstoupení 
od smlouvy, nebo od smlouvy odstoupila

stornopoplatek
(odstupné)  

na osobu
více než 45 dní

skutečně vzniklé  
náklady, nejméně však

1 000 Kč
45–30 dní 10 %, min. 1 000 Kč
29–15 dní 30 %
14–8 dní 70 %
7–4 dny 80 %
3 dny a méně 100 %
Zákazník bere na vědomí, ke stornopoplatkům je vždy účtován 
manipulační poplatek ve výši 1 000 Kč na osobu.

doba před stanoveným odjezdem, 
ve které FIRO-tour obdržela odstoupení 
od smlouvy, nebo od smlouvy odstoupila

stornopoplatek
(odstupné)  

na osobu
více než 45 dní (základní) skutečně 

vzniklé náklady,  
nejméně však

700 Kč

45–30 dní
skutečně vzniklé  
náklady, nejméně však

10 %, min. 700 Kč
29–15 dní 30 %
14–8 dní 70 %
7–4 dny 80 %
3 dny a méně 100 %
Zákazník bere na vědomí, ke stornopoplatkům je vždy účtován 
manipulační poplatek ve výši 700 Kč na osobu.
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Máte rádi osobní 
kontakt při výběru 
dovolené?

V tom případě vám nabízíme možnost 
rezervace a zakoupení zájezdu přímo 
na našich pobočkách, kde jsou naši 
vyškolení pracovníci připraveni se 
vám maximálně věnovat a pomoci 
s výběrem dovolené. Navštívit 
můžete také některého z více než 
1 000 autorizovaných prodejců 
FIRO-tour po celé České republice.

Máte zájem vyřídit 
objednávku zájezdu 
telefonicky?

Zavolejte nám na naše call centrum 
na telefonní číslo 210 000 210

Volat můžete 7 dní v týdnu, 
PO – NE 09: 00 – 21: 00

Na call centru vám zkušené 
operátorky poradí s výběrem 
dovolené dle vašich požadavků.

Chcete si vybrat a objednat 
dovolenou on-line z pohodlí 
vašeho domova?

Stačí se připojit na stránky 
www.fi rotour.cz a kompletně vyřídit 
koupi zájezdu 24 hodin denně

Můžete nás kontaktovat 
elektronicky

na e-mailové adrese: 
rezervace@fi rotour.cz 

ÚSTECKÝ

LIBERECKÝ

KRÁLOVÉHRADECKÝ
STŘEDOČESKÝ

PLZEŇSKÝ

JIHOČESKÝ

VYSOČINA

PARDUBICKÝ

JIHOMORAVSKÝ

ZLÍNSKÝ

OL.OMOUCKÝ

MORAVSKOSLEZSKÝ

KARLOVARSKÝ

Liberec

Mladá 
Boleslav

Kladno

Hradec 
Králové

Pardubice

Tábor

České 
Budějovice

Jihlava

Brno

Olomouc

Ostrava

Plzeň

Karlovy Vary

Chomutov
Most

Teplice Ústí nad 
Labem

PRAHA

ČESKÁ REPUBLIKA

BRATISLAVSKÝ

TRNAVSKÝ

NITRIANSKÝ

TRENČIANSKÝ

ŽILINSKÝ

BANSKOBYSTRICKÝ

PREŠOVSKÝ

KOŠICKÝ

Žilina

KošiceSLOVENSKO

Bratislava

2×

5×

2×

Zlín

Frýdek-Místek

www.firotour.cz

dní 
v týdnu7

Rádi vám poradíme s výběrem 
dovolené, zodpovíme dotazy 
a zarezervujeme vybraný zájezd. 
Nabízíme vám kvalitní servis dle 
vašich požadavků. 
Zvolte si nepohodlnější způsob:

SNADNÁ REZERVACE 
A PRODEJ

dní 
v týdnu7



Pobočky cestovní kanceláře FIRO-tour v České republice

PRAHA 1 
Národní 37/38, 110 00 Praha 1 
PO – PÁ 09:00 – 18:00
tel.: 221 966 966 
e-mail: narodni@� rotour.cz

PRAHA 4 
Obchodní centrum Plaza
Novodvorská 1800/136, 142 00 Praha 4 
PO – NE 09:00 – 21:00
tel.: 210 000 774 
e-mail: novodvorska@� rotour.cz

PRAHA 5 
Nákupní centrum Metropole Zličín
Řevnická 1/121, 155 21 Praha 5 
PO – NE 09:00 – 21:00
tel.: 210 000 351 
e-mail: zlicin@� rotour.cz

PRAHA 9 
Obchodní centrum Letňany
Veselská 663, 199 00 Praha 9 - Letňany 
PO – NE 09:00 – 21:00
tel.: 286 001 590 
e-mail: letnany@� rotour.cz

PRAHA 9 
Centrum Černý Most
Chlumecká 765/6, 
198 19 Praha 9 - Černý Most 
PO – NE 09:00 – 21:00
tel.: 210 000 350 
e-mail: cerny.most@� rotour.cz

MLADÁ BOLESLAV 
Obchodní centrum Olympia
Jičínská 1350/III., 293 01 Mladá Boleslav 
PO – NE 09:00 – 21:00
tel.: 311 405 360 
e-mail: mlada.boleslav@� rotour.cz

LIBEREC
Obchodní centrum NISA
České mládeže 456, 460 03 Liberec 3
PO–NE 09:00 – 21:00
tel.: 485 107 072
e-mail: liberec@� rotour.cz

ÚSTÍ NAD LABEM
Obchodní centrum FORUM
 od září 2019 v nové jednotce OC 
Bílinská 3490/6, 401 00 Ústí nad Labem 
PO – PÁ 09:00 – 19:00
tel.: 475 201 182 
e-mail: usti@� rotour.cz

TEPLICE 
Obchodní centrum Galerie
Náměstí Svobody 3316, 415 01 Teplice 
PO – NE 09:00 – 21:00
tel.: 474 606 781 
e-mail: teplice@� rotour.cz

CHOMUTOV 
Náměstí 1.máje 94, 430 01 Chomutov 
PO 09:00 – 18:00, ST 09:00 – 17:00
ÚT, ČT, PÁ 09:00 – 16:30
tel.: 474 606 606 
e-mail: chomutov@� rotour.cz

MOST 
Budovatelů 3275, 434 01 Most 
PO, ST 10:00 – 12:30, 13:00 – 18:00
ÚT, ČT, PÁ 09:00 – 12:30, 13:00 – 17:00
tel.: 476 104 260 
e-mail: most@� rotour.cz

KARLOVY VARY 
T. G. Masaryka 36, 360 01 Karlovy Vary 
PO, ST 10:00 – 12:30, 13:00 – 18:00
ÚT, ČT, PÁ 09:00 – 12:30, 13:00 – 17:00
tel.: 353 224 111 
e-mail: karlovy.vary@� rotour.cz

PLZEŇ 
Americká 74, 301 00 Plzeň 
PO – PÁ 09:00 – 18:00 
tel.: 377 221 345 
e-mail: plzen.americka@� rotour.cz

PLZEŇ
Obchodní centrum Plzeň Plaza
Radčická 2, 301 00 Plzeň 
PO – NE 09:00 – 21:00
tel.: 376 719 090 
e-mail: plzen.plaza@� rotour.cz

TÁBOR 
9. května 519/7, 390 01 Tábor
PO, ST 10:00 – 12:30, 13:00 – 18:00
ÚT, ČT, PÁ 09:00 – 12:30, 13:00 – 17:00
tel.: 380 506 260 
e-mail: tabor@� rotour.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Centrum IGY
Pražská 1247/24
370 04 České Budějovice
PO – NE 09:00 – 21:00
tel.: 385 101 050 
e-mail: ceske.budejovice@� rotour.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
Švehlova 472/a, 500 02 Hradec Králové 
PO – PÁ 09:00 – 18:00
SO 09:00 – 12:00
tel.: 495 510 966 
e-mail: hradec.kralove@� rotour.cz

PARDUBICE
Ul. 17. listopadu 249, 530 02 Pardubice 
PO–PÁ 09:00–18:00
SO 09:00–12:00
tel.: 466 610 166 
e-mail: pardubice@� rotour.cz

BRNO
Kobližná 17, 602 00 Brno 
PO – PÁ 09:00 – 18:00
SO 09:00 – 12:00
tel.: 542 218 403 
e-mail: brno@� rotour.cz

BRNO
Obchodní centrum Olympia Brno
U Dálnice 777, 664 42 Modřice 
PO – NE 09:00 – 21:00
tel.: 517 577 514 
e-mail: brno.olympia@� rotour.cz

OSTRAVA
Obchodní centrum FORUM Nová Karolina 
Jantarová 3344/4, 
702 00 Ostrava 2 - Moravská Ostrava 
PO – NE 09:00 – 21:00
tel.: 596 124 761 
e-mail: ostrava@� rotour.cz

OLOMOUC
Galerie Šantovka Olomouc
Polská 1201/1, 779 00 Olomouc 
PO – NE 09:00 – 21:00
tel.: 581 580 075 
e-mail: olomouc.santovka@� rotour.cz

ZLÍN
Dlouhá 5616, 760 01 Zlín
PO, ST 10:00 – 12:30, 13:00 – 18:00
ÚT, ČT, PÁ 09:00 – 12:30, 13:00 – 17:00
tel. 572 105 700, e-mail: zlin@� rotour.cz

JIHLAVA 
Masarykovo nám. 35/1100, 586 01 Jihlava 
PO, ST 10:00 – 12:30, 13:00 – 18:00
ÚT, ČT, PÁ 09:00 – 12:30, 13:00 – 17:00
tel.: 562 105 900 
e-mail: jihlava@� rotour.cz

FRÝDEK-MÍSTEK – otevřeno do ledna 2020 
U Staré pošty 45, 738 02 Frýdek-Místek 
PO – PÁ 08:30 – 17:00
tel.: 558 436 731 
e-mail: frydek.mistek@� rotour.cz

FRÝDEK-MÍSTEK – otevřeno od února 2020 
Dvořákova 730, 738 01 Frýdek-Místek 
PO – PÁ 08:30 – 17:00
tel.: 558 436 731
e-mail: frydek.mistek@� rotour.cz

KLADNO 
OC Central 
P. Bezruče 3388, 272 01 Kladno
PO–SO 09:00–19:00
tel.: 777 127 062 
e-mail: kladno@� rotour.cz
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Pobočky cestovní kanceláře FIRO-tour na Slovensku

BRATISLAVA POLUS CITY CENTER
Vajnorská 100, 831 04 Bratislava
tel: 00421 911 116 010 
e-mail: bratislava.polus@� rotour.sk

KOŠICE OC AUPARK
Námestie osloboditelov, 404 01 Košice
tel: 00421 911 116 012 
e-mail: kosice@� rotour.sk

ŽILINA OC AUPARK
Velká okružná 59A, 101 10 Žilina
tel.: 00421 911 116 013 
e-mail: zilina@� rotour.sk

Aktuální otevírací doba poboček je uvedena na   http://www.� rotour.cz/prodejni-mista/
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