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dovolte nám, abychom poděkovali
za Vaši dosavadní přízeň i za to, že 
při výběru své letní dovolené 2010 
zvažujete využít nabídky cestovní 
kanceláře ANCORA. Podlehnout 
kouzlu cestování je velmi příjemné 
a my Vám tuto šanci i v letošním
roce nabízíme. Máte chuť načerpat 
novou energii, nasát vůni dálek, ne-
chat se okouzlit kulturou a zvyky 

jiných zemí, vrátit se na místa, kde 
jste se cítili dobře? Právě to je cílem
našeho snažení. V našich katalozích
pobytových zájezdů, z nichž jeden
právě držíte v ruce, najdete nejen
oblíbené destinace, letoviska a uby-
tovací kapacity, ale i celou řadu na-
bídek nových. I letos jsme pro Vás
připravili řadu zajímavých slev, které 
mohou usnadnit Vaše rozhodování.

Cestovní pojištění GENERALI - komplexní cestovní pojištění

Cestovní kancelář ANCORA nabízí komplexní cestovní pojištění GENERALI včetně léčebných výloh a storna zájezdu:  8 denní = 216,- Kč,  11 denní = 297 Kč, 12 
denní = 324 Kč nebo 15 denní =  405 Kč na osobu a zájezd. Cena zahrnuje:  Léčebné výlohy včetně repatriace (do výše 1.700 000 Kč), akutní zubní ošetření (do 
výše 10.000 Kč), přivolání opatrovníka (do výše 50.000 Kč), osobní věci a zavazadla (do výše 30.000 Kč), pojištění zpoždění zavazadel (do výše 5.000 Kč), trvalé 
následky úrazem (do výše 200.000 Kč), smrt úrazem (do výše 100.000 Kč), odpovědnost za způsobenou škodu na zdraví (do výše 500.000 Kč), odpovědnost za 
způsobenou škodu na majetku (do výše 500.000 Kč), nadstardantní asistenční a právní služby (do výše 20.000 Kč), storno zájezdu (80% skutečných nákladů, max. 

17.000 Kč). Osoby starší 70 let lze pojistit za poplatek 200%. Informujte se o podmínkách na všech prodejních místech cestovní kanceláře ANCORA.             

Nedílnou součástí katalogů jsou Všeobecné podmínky CK ANCORA. Text Všeobecných podmínek naleznete v katalogu, na zadní straně cestovní smlouvy (přihlášky) nebo na internetových stranách www.ancora.cz. Zájezdy cestovní kanceláře 

jsou pojištěny pro případ úpadku dle zákona 159/99 Sb. Koncesní listina k provozování CK byla vydána v Šumperku pod evid. č. 380901-52199. 

Omlouváme se za případné textové nebo tiskové chyby.

SLEVY AŽ 10 % ZA VČASNOU REZERVACI
DÍTĚ AŽ DO 14 LET NA 1. PŘISTÝLCE POBYT ZDARMA 
DÍTĚ DO 2 LET BEZ NÁROKU NA SEDADLO V LETADLE A LŮŽKO - ÚPLNĚ ZDARMA  

 VČETNĚ LETENKY A TAX
SLEVY PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY
SLEVY PRO SENIORY
SKUPINOVÉ SLEVY
8, 11, 12 A 15 DENNÍ POBYTY
ODLETY Z PRAHY, BRNA A OSTRAVY
TRANSFERY NA LETIŠTĚ V NĚKOLIKA TRASÁCH
MOŽNOST ZAKOUPENÍ ZÁJEZDŮ NA CELÉM ÚZEMÍ ČR ZA STEJNOU CENU
SLEVA PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDŮ ON-LINE PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU
ČESKY HOVOŘÍCÍ DELEGÁTI VE VŠECH POBYTOVÝCH MÍSTECH
NABÍDKA KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VČETNĚ STORNA ZÁJEZDU
ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE PROTI ÚPADKU V CENĚ ZÁJEZDU
ČLENSTVÍ V ASOCIACI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ
CENY V KATALOGU JSOU KONEČNÉ VČETNĚ TAX A PALIVOVÝCH PŘÍPLATKŮ
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Vážení zákazníci, milí přátelé,

20 let cestovní kanceláře ANCORA • 20 let tradice a jistot 

Věříme, že naše nabídka osloví jak 
naše stálé zákazníky, kteří s námi 
cestují již poněkolikáté, tak i ty, kteří 
s cestovní kanceláří ANCORA cestují 
poprvé. Chceme Vás ujistit, že našim
hlavním cílem je, abyste s námi prožili 
příjemnou dovolenou, na kterou Vám
zůstanou hezké vzpomínky
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 Při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010    sleva 10 %
Při zakoupení zájezdu do 31.1.2010 je možné uplatnit 10% slevu z katalogové ceny zájezdu. Slevu není možné uplatnit z cen pro děti na 1. nebo 2. přistýlce.

 Při zakoupení zájezdu do 10. 3. 2010    sleva 7 %
Při zakoupení zájezdu do 10.3.2010 je možné uplatnit 7% slevu z katalogové ceny zájezdu. Slevu není možné uplatnit z cen pro děti na 1. nebo 2. přistýlce.

 Při zakoupení zájezdu do 10. 4. 2010    sleva 5 %
Při zakoupení zájezdu do 10.4.2010 je možné uplatnit 5% slevu z katalogové ceny zájezdu.  Slevu není možné uplatnit z cen pro děti na 1. nebo 2. přistýlce.

 Dítě na 1. přistýlce    pobyt  zdarma 
Ve všech ubytovacích zařízeních a ve všech termínech má jedno dítě do stanoveného věku na 1. přistýlce v doprovodu 2 dospělých osob pobyt zdarma (včetně zvoleného typu stravy) 

- platí pouze cenu letenky zahrnující letištní taxy a palivový příplatek. Sleva neplatí pro děti, které v době odletu zájezdu dosáhly věku stanoveného pro poskytnutí pobytu zdarma.

 Dítě na 1. přistýlce - Bulharsko   2. týden pobytu úplně zdarma
Při zakoupení 15 denního zájezdu má ve všech ubytovacích zařízeních jedno dítě do 12 let na 1. přistýlce v doprovodu 2 dospělých osob druhý týden pobytu úplně zdarma, neplatí již 
žádné další příplatky. Celková cena 15 denního zájezdu v tomto případě je jako u 8 denního zájezdu.

 2 děti na přistýlce pobyt zdarma    2 děti  pobyt  zdarma 
Ve vybraných hotelech mají 2 děti do stanoveného věku na přistýlce v doprovodu 2 dospělých osob pobyt zdarma (včetně zvoleného typu stravy) - platí pouze cenu letenky za-
hrnující letištní taxy a palivový příplatek. Sleva neplatí pro děti, které v době odletu zájezdu dosáhly věku stanoveného pro poskytnutí pobytu zdarma. Počet míst je limitován, 
doporučujeme včasnou rezervaci. 

 Dítě do 2 let    úplně zdarma včetně letenky a tax
Ve všech ubytovacích zařízeních a ve všech termínech po celou sezónu má dítě do 2 let bez nároku na sedadlo v letadle a bez nároku na lůžko nebo přistýlku v doprovodu 2 dospělých 
osob zájezd zcela zdarma včetně letenek a letištních tax. Sleva neplatí pro děti, které v době odletu zájezdu mají 2 nebo více let. Slevu nelze uplatnit pro transfery na letiště na 
území ČR.

 Sleva pro seniory    sleva 5 %
Velmi si vážíme vaší přízně a právě pro vás jsme připravili nabídku seniorských slev. Zákazníci, kteří v době konání zájezdu dovrší 60 let a více, mohou využít 5% slevy z katalogové 
ceny.

 Věrnostní program    sleva 5 %
Zákazníci, kteří v letošním roce s námi cestují nejméně potřetí a mohou tuto skutečnost prokázat, získají slevu ve výši 5%. Věrnostní slevu lze uplatnit pouze na katalogové ceny a 
nelze ji kombinovat s jinými slevami nebo nabídkami.

 Sleva při rezervaci on-line    báječné kolo
Při rezervaci prostřednictvím internetových stran www.ancora.cz jsme pro Vás připravili zajímavé slevy za bezhotovostní platby. Informaci o výši slevy naleznete na www.ancora.cz. 
Tyto slevy lze kombinovat s některými dalšími slevami.

 Skupinové slevy 
Rozhodnete-li se cestovat ve větší skupině, můžete využít celou řadu různých výhod - místa zdarma, cenové slevy, transfer na letiště z vašeho bydliště, atd. Informujte se o pod-
mínkách přímo v cestovní kanceláři ANCORA nebo u našich smluvních prodejců. Skupina musí mít stejné pobytové místo a jednotný způsob dopravy. Objednavatel zájezdu platí za 
všechny účastníky zájezdu a je povinen je podrobně informovat o podmínkách zájezdu. Za skupinu je u leteckých zájezdů považována skupina nejméně 20 osob.

CESTUJTE ZA NEJVÝHODNĚJŠÍ CENYCESTUJTE ZA NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY

Pokud není v popisu slevy uvedeno jinak, slevy nelze vzájemně slučovat či kombinovat. Platí vždy pouze jedna ze slev výhodnější pro klienta. Žádnou ze slev není možné uplatnit na různé doplňkové služby a příplatky, které nejsou zahrnuty 

v základní katalogové ceně zájezdu (např. transfery na letiště na území ČR, cestovní pojištění, plážový servis, příplatky za stravu, výlety v místě pobytu, příplatky za zapůjčení různého inventáře, nabídky last minute, atd). Sleva musí být 

uplatněna při podpisu přihlášky při současném uhrazení 50% zálohy z celkové ceny zájezdu.

VŠECHNY CENY V KATALOGU JSOU KONEČNÉ
VČETNĚ LETIŠTNÍCH TAX A PALIVOVÝCH PŘÍPLATKŮ
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Transfery na letiště v místě pobytu: Všechny transfery z letiště a na letiště v místě pobytu jsou vždy zahrnuty v ceně a zdarma.

Transfery na letiště na území ČR: Cestovní kancelář ANCORA nabízí svým klientům při zájezdech do Bulharska, Turecka a Řecka transfery na letiště a zpět za jednotnou 

cenu 600 Kč/osoba/obě cesty. Transfery jsou prováděny na těchto trasách:

  TRANSFERY NA LETIŠTĚTRANSFERY NA LETIŠTĚ

LETIŠTĚ PRAHA, RUZ YNĚ, TERMINÁL SEVER
[1] Liberec - N. Bor - Česká Lípa - Ml. Boleslav  - letiště Praha

[2] Děčín - Ústí n. L. - Teplice - Litvínov - Most - Louny - letiště Praha

[3] České Budějovice -  Veselí n. L. - Soběslav - Tábor - Benešov - letiště Praha

LETIŠTĚ BRNO, TUŘANY
[1] Šumperk - Zábřeh - Mohelnice - Olomouc - Přerov (Prostějov) - letiště Brno

[2] Vsetín - Zlín - Otrokovice - Uher. Hradiště - letiště Brno

[3] Rychnov n. K. - Ústí n. O. - Č. Třebová - Litomyšl - Svitavy - Boskovice - Blansko - letiště Brno

Vsetín
Přerov

Olomouc

Mohelnice
Zábřeh

Nový Bor
Děčín

TepliceLitvínov

Most

Louny

[1]

[1]

[1]

[3]

[4]

[2]

[2]

[3]

[1]

[2]

[3]

Česká Lípa

Mladá Boleslav

Šumperk

Zábřeh
Mohelnice

PřerovProstějov

Náchod

Česká Třebová
Chrudim

Havlíčkův Brod

Třebíč

Litomyšl

Svitavy

Boskovice

Blansko

Dobruška
Rychnov n. K.

Ústí n. O.

Nové Město n. M.

Hranice

Valašské
Meziříčí Rožnov p. R.

Frenštát p. R.

Kopřivnice
Nový Jičín

Vsetín

Otrokovice

Uherské Hradiště

Rýmařov

Bruntál

Opava
Krnov

Veselí n. L.

Tábor

Benešov

Soběslav

Praha

LiberecÚstí n. L.

České Budějovice

Ostrava

Brno

Šumperk

Olomouc

Zlín

Hradec Králové

Pardubice

Jihlava

Plzeň

Karlovy Vary

LETIŠTĚ OSTRAVA, MOŠNOV
[2] Šumperk - Zábřeh - Mohelnice - Olomouc - Přerov - Hranice - Nový Jičín - letiště Ostrava

LETIŠTĚ BRNO, TUŘANY
[1] Šumperk - Zábřeh - Mohelnice - Olomouc - Přerov (Prostějov) - letiště Brno

T R A N S F E R Y  P R O  O D L E T Y  D O  T U R E C K A  A  Ř E C K A T R A N S F E R Y  P R O  O D L E T Y  D O  B U L H A R S K A

Požadavek na transfer (včetně místa odjezdu) musí 

být uveden v přihlášce zájezdu na cestovní smlou-

vě. Pokud máte zájem o transfer v době kratší než 

týden před odletem, je nutné si ověřit, zda 

se požadovaný transfer koná.

Svozové autokary (mikrobusy) jsou ome-

zeny počtem míst, proto doporučujeme včasnou rezervaci. Svozy jsou garantovány při obsazení linky minimálně 6 osobami. Při nižším počtu osob může být transfer 

zrušen a klientovi bude neprodleně vrácena plná cena transferu (pokud byl uhrazen). 

O konání transferu bude rozhodnuto  přibližně týden před odletem. Bližší informace o odjezdu transferu (čas a místo) budou uvedeny v pokynech k odletu. 

Cestující musí být v nástupním místě připraven nejméně 15 minut před odjezdem. V případě pozdního příchodu k nástupnímu místu si musí klient zajistit transfer 

na vlastní náklady, uhrazená částka je v tomto případě nevratná. Klient ztrácí nárok na zpáteční transfer, pokud bez předchozího nahlášení neabsolvuje transfer ve 

směru na letiště. Jednosměrný transfer není možný. 

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo  transfery na letiště z provozních důvodů organizovat změnou trasy. Z důvodu snahy o realizaci maximálního počtu transferů 

upozorňujeme na možnost čekání na letišti při odletu i příletu (pozdní přílet, spojení tras a pod.)











LETIŠTĚ OSTRAVA, MOŠNOV
[1] Šumperk - Rýmařov - Bruntál - Krnov - Opava - Ostrava - letiště Ostrava

[2] Šumperk - Zábřeh - Mohelnice - Olomouc - Přerov - Hranice - Nový Jičín - letiště Ostrava

[3] Vsetín - Val. Meziříčí - Rožnov - Frenštát - Kopřivnice - letiště Ostrava



Benešov, Bílina, Blansko, Bohumín, Boskovice, Brandýs nad Labem, Brno, Brumov, Bruntál, Brušperk, Břeclav, Bučovice, Bystřice nad Pernštejnem, Bystřice pod Hostýnem, Bzenec, Čáslav, Česká 

Kamenice, Česká Lípa, Česká Třebová, České Budějovice, Český Těšín, Dačice, Děčín, Dobruška, Dolní Břežany, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant n.O., Fulnek, Háj ve Slezsku, Havířov, 

Havlíčkův Brod, Hlinsko, Hlučín, Hodonín, Holice, Hostinné, Hradec Králové, Hranice, Humpolec, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jablonné v Podještědí, Jeseník, Jičín, Jihlava, Jílová, Jindřichův 

Hradec, Jirkov, Kadaň, Karviná, Kladno, Kopřivnice, Krnov, Kroměříž,  Kyjov, Lanškroun, Liberec, Lipník nad Bečvou, Litoměřice, Litomyšl, Litovel, Litvínov, Louny,  Luhačovice, Mělník, Město Libavá, 

Milevsko, Mladá Boleslav, Mohelnice, Moravská Třebová, Moravské Budějovice, Moravský Krumlov, Most, Náchod, Nelohozeves, Nový Bor, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nýřany, Olomouc, Opava, Orlová, 

Ostrava, Otvice, Pardubice, Plzeň, Polička, Praha, Prostějov, Přelouč, Přerov, Příbor, Příbram, Rousínov, Rožnov pod Radhoštěm, Rumburk, Rychnov nad Kněžnou, Rýmařov, Skuteč, Slavičín, Statenice, 

Strakonice, Svitavy, Šternberk, Štětí, Šumperk, Tábor, Tanvald, Teplice, Trutnov, Třebíč, Třemošná, Třinec, Týniště nad Orlicí, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Unhošť, Uničov, Ústí nad Labem, Ústí nad 

Orlicí, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vamberk, Varnsdorf, Vedryně, Velká Bíteš, Velké Bílovice, Velké Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vlašim, Vsetín, Vysoké Mýto, Zábřeh, Zlín, Znojmo, Žamberk, 

Žďár nad Sázavou.

Seznam míst, kde je možné zakoupit zájezdy cestovní kanceláře ANCORA:
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destinace odlet cílové letiště doba letu dny počet dnů letecká společnost
Bulharsko Praha Burgas 2.00 hod. čtvrtek 8 ČSA
Bulharsko Brno Burgas 1.50 hod. čtvrtek 8 ČSA
Bulharsko Ostrava Burgas 1.50 hod. čtvrtek 8 ČSA
Bulharsko Praha Burgas 2.00 hod. úterý, pátek 11/12 ČSA
Bulharsko Brno Burgas 1.50 hod. úterý, pátek 11/12 ČSA
Bulharsko Ostrava Burgas 1.50 hod. úterý, pátek 11/12 ČSA
Turecko Praha Antalya 3.00 hod. středa, sobota 11/12 ČSA
Turecko Brno Antalya 2.50 hod. středa, sobota 11/12 ČSA
Turecko Ostrava Antalya 2.50 hod. středa, sobota 11/12 ČSA
Kréta Praha Heraklion 2.45 hod. středa, sobota 11/12 ČSA
Kréta Brno Heraklion 2.35 hod. středa, sobota 11/12 ČSA
Kréta Ostrava Heraklion 2.35 hod. středa, sobota 11/12 ČSA
Rhodos Praha Rhodos Town 2.40 hod. úterý, pátek 11/12 ČSA
Rhodos Brno Rhodos Town 2.30 hod. úterý, pátek 11/12 ČSA
Rhodos Ostrava Rhodos Town 2.30 hod. úterý, pátek 11/12 ČSA
Korfu Praha Kerkyra 2.00 hod. úterý, pátek 11/12 ČSA
Korfu Brno Kerkyra 1.50 hod. úterý, pátek 11/12 ČSA
Korfu Ostrava Kerkyra 1.50 hod. úterý, pátek 11/12 ČSA
Malta Praha La Valletta 2.30 hod. pátek 8 AIR MALTA
Malta Praha La Valletta 2.30 hod. pondělí, pátek 11/12 AIR MALTA

ZÁJEZDY CK ANCORA JE MOŽNÉ ZAKOUPIT
NA CELÉM ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Typy letadla: Boeing B737-400, Airbus A321-200

Letecká doprava: Cestující musí být připraveni k nástupu nejméně 2 hodiny před odletem. V cenách letů je zahrnuto jedno teplé nebo studené jídlo, nápoje a káva nebo čaj zdarma. Na základě 

mezinárodních předpisů a úmluv běžných v letecké přepravě si letecká společnost vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit typ letadla, čas odletu, letový plán nebo se dát zastoupit 

jiným leteckým dopravcem. Uvedené změny nezakládají zákazníkovi právo odstoupit od smlouvy. Přesné časy odletů a příletů budou uvedeny v pokynech k odletu. Na letištích v Bulharsku, Turecku, 

Řecku a na Maltě budete očekáváni delegáty, kteří s Vámi odjedou do pobytových míst.

Délka zájezdu: Do celkového počtu dní jsou započítány i dny určené na přepravu. U leteckých zájezdů je část prvního a posledního dne vyhrazena také k zajištění letecké přepravy, čekání na 

odbavení v letištní hale, transferů z letiště do místa pobytu a zpět a organizačních záležitostí souvisejících s ubytováním. Je třeba vzít na vědomí, že v tomto smyslu nelze tyto dny považovat za dny 

plnohodnotného rekreačního pobytu a tudíž reklamovat případnou kompenzaci za zkrácení pobytu.

Delegáti: Ve všech destinacích a pobytových místech vám budou ve stanovených dnech a hodinách ve vašem ubytovacím zařízení k dispozici česky mluvící delegáti cestovní kanceláře ANCORA 

nebo partnerské cestovní kanceláře. Na informačních schůzkách budete rovněž průběžně seznamováni s nabídkou služeb a výletů.

INFORMACE K ODLETŮM DO JEDNOTLIVÝCH DESTINACÍ
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A

vgrad

Plovdiv

Burgas

Varna

Slunečné pobřeží

Sozopol

Nesebr
Pomorie

Primorsko
Kiten

Lozenec

RUMUNSKO

TURECKO

Černé moře

je stát v jihovýchodní Evropě  ležící na balkánském poloostrově. Země sousedí na severu s Rumunskem, na západě se Srbskem, Makedonií, na jihu s Řeckem a na jihovýchodě s Tureckem. Východní hranici tvoří Černé 

moře. V roce 2004 země vstoupila do NATO,  v roce 2007 do EU. Rozloha: 110 912 km2  z toho 0,3 % vody. Počet obyvatel: 7 537 929. Hustota zalidnění: 69,5 / km2. Jazyk: bulharština. Nejvyšší bod: hora Musala (2 925 m 

n.m.). Státní zřízení: republika. Hlavní město: Sofi a (1 088 700 obyvatel). Tato zajímavá země má co nabídnout každému turistovi - příjemné pláže a dlouhé léto, čistá jezera a horké minerální prameny, tisíciletá historická 

města, plodná zelená údolí a vysoké hory. Díky přílivu investic z cestovního ruchu zde vyrostly nové moderní ubytovací kapacity s úplným turistickým zázemím srovnatelné s jimi podobnými v oblastech Středozemního 

moře. Klient může využít řady výhod k nimž patří příznivá cenová úroveň místních služeb, zejména stravování i možnost dohovořit se všude česky. Ideální dovolenou pro rodiny s dětmi slibují dlouhé pláže s mimořádně 

jemným pískem a většinou s mírným sestupem do moře. Letní sezóna začíná již v červnu a můžete spokojeně trávit chvíle odpočinku ještě v posledních dnech měsíce září. 

společně s dítětem mladším 15 let, je nutné, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, 

a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče. Prokázání peněžních 

prostředků pro pobyt není při vstupu do BR od občanů EU vyžadováno.

PLÁŽE:        

Ve všech bulharských letoviscích jsou pláže bezplatné. Platí se pouze za slunečníky a 

lehátka, zapůjčení však není povinné. Ceny se pohybují v rozmezí 2 - 3 Eura za lehátko. 

Je možné použití i vlastních slunečníků. Na všech plážích je za poplatek široká nabídka 

vodních sportů, k dispozici jsou plážové bary, kiosky, atd.

DELEGÁTI:        

Po dobu pobytu v Bulharsku vám budou ve stanovených dnech a hodinách ve vašem 

ubytova cím zařízení k dispozici česky mluvící delegáti cestovní kanceláře ANCORA. 

Mimo návštěvní hodiny je v nutných případech budete moci kontaktovat telefonicky 

na čísle uvedeném na informační tabuli CK ANCORA, která je umístěna ve vašem uby-

tovacím zařízení. Na informačních tabulích cestovní kanceláře budete rovněž průběžně 

seznamováni s programem a nabídkou služeb.

KLIMATICKÉ PODMÍNKY:       

Průměrná denní teplota vzduchu a vody ve °C.

INFORMACE
LETECKÁ DOPRAVA:       

Letecká přeprava je zajišťována leteckou společností ČSA na charterových letech. Cestu-

jící musí být připraveni k nástupu letu nejméně 2 hodiny před odletem. Let z Prahy (Brna, 

Ostravy) do Burgasu trvá necelé 2 hodiny. Všechny lety jsou prováděny bez mezipřistá-

ní. Na základě mezinárodních předpisů a úmluv běžných v letecké přepravě si letecká 

společnost vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit typ letadla, čas odletu, 

letový plán nebo se dát zastoupit jiným dopravcem. Uvedené změny nezakládají zákaz-

níkovi právo na odstoupení od smlouvy. Přesné časy odletů a příletů budou uvedeny 

v pokynech k odletu.

DÉLKA ZÁJEZDU:        

Do celkového počtu dní jsou zahrnuty i dny určené na přepravu. U leteckých zájezdů 

je část prvního a posledního dne vyhrazena také k zajištění letecké přepravy, čekání 

na odbavení v letištní hale, transferů z letiště do místa pobytu a zpět a organizačním 

záležitostem souvisejícím s ubytováním. Je třeba vzít na vědomí, že v tomto smyslu 

nelze tyto dny považovat za dny plnohodnotného rekreačního pobytu a tudíž re-

klamovat případnou kompenzaci za zkrácení pobytu. Podrobnosti naleznete v bodě 5.6 

Všeobecných podmínek pro účast na zájezdech CK ANCORA.

CESTOVNÍ DOKLADY:       

Občan ČR může cestovat do Bulharska na základě platného cestovního pasu nebo 

občanského průkazu. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného 

pobytu na území Bulharska. Občan mladší 15 let může opustit území ČR s vlast-

ním cestovním pasem. Bez vlastního cestovního pasu může cestovat jen s rodičem, 

v jehož cestovním pase je zapsán. Pokud rodič cestuje pouze s občanským průkazem 

BULHARSKOBULHARSKO

Červen Červenec Srpen Září

Průměrná denní teplota 25 -26 27-29 27-29 25-26

Průměrná teplota vody 22 23-24 23-25 21-23
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oblíbené přímořské letovisko  je umístěno 56 km 

jižně od Burgasu a pouze 4 kilometry od Primor-

ska. Městečko, nacházející se v zálivu v podhůří 

lesnatého pohoří Strandža, má rozlehlé písečné 

pláže s pozvolným vstupem do moře střídající se 

se skalnatými útesy. Kitenský záliv je považován 

za jedno z nejkrásnějších míst jižního Černomoří. 

Na plážích  naleznete širokou nabídku vodních 

sportů a atrakcí, školu potápění, v přístavu je mí-

stní jacht-club. Živé rekreační centrum je známé 

rušným společenským a večerním životem s celou 

řadou restaurací, kavárniček, barů, diskoték a 

obchodů. Své místo k odpočinku či zábavě zde 

naleznou rekreanti všech věkových kategorií. 

Transfer z letiště Burgas trvá přibližně 70 minut.

KITEN

Dříve malá rybářská vesnička,  dnes živé a našimi 

turisty velmi vyhledávané turistické letovisko 

52 km jižně od Burgasu. Má jedny z nejdelších a 

nejkrásnějších písečných pláží bulharské riviéry, 

které jsou známé bělostným pískem a čistou 

vodou a nabízejících bohatý výběr vodních spor-

tů. V sezóně zde naleznete hlavní obchodní třídu 

kypící rušným životem až do pozdních nočních 

hodin, ale i klidná zákoutí s řadou útulných viná-

ren i stylových restaurací. Je zde také poliklinika, 

pošta, banka, několik směnáren, trh s ovocem 

a zeleninou a rybářský přístav. Můžete si zde 

pronajmout auta i horská kola. Asi 4 km od měs-

tečka je Ropotamo - jedna z největších přírodních 

rezervací v Bulharsku na březích stejnojmenné 

říčky, kde můžete obdivovat mnoho živočišných 

a rostlinných druhů žijících pouze zde. 

Transfer z letiště trvá něco přes hodinu. 

PRIMORSKO
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AQUALAND - PRIMORSKO
V minulých letech  byl v Primorsku otevřen velký zábavní park AQUALAND s celou řadou vod-

ních atrakcí pro děti i dospělé - bazény, skluzavky, tobogány, vodní hrad, líná řeka, dále se zde 

nachází restaurace, bar, zmrzlinové kiosky, atd. V sousedství AQUALANDU se nachází více-

účelová hala pro téměř 3000 návštěvníků a 4 tenisové kurty s umělým povrchem. 

PRIMORSKO - MAPA UBYTOVACÍCH KAPACIT
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NESEBR
Malebné, starobylé městečko   leží necelých 30 km 

severně od Burgasu. Neopakovatelnou atmosféru 

tvoří dřevěné domky s unikátní lidovou architek-

turou, křivolaké uličky s desítkami kaváren, sty-

lových restaurací a množstvím historických pamá-

tek. Naleznete zde památky antické, byzantské, 

římské i bulharské v podobě kamenných chrámů, 

bazilik, kostelů a pozůstatků městských hradeb. 

Toto vše zařadilo Nesebr mezi památkově chráněná 

území UNESCO. Nesebr nabízí dvě písečné pláže 

- jižní a severní, která jej spojuje se Slunečním 

pobřežím a otvírá širokou nabídku vodních sportů. 

Na plážích možnost zapůjčení lehátek a slunečníků 

za poplatek.  Strávení dovolené v Nesebru je ideál-

ní pro ty, kteří mají rádi romantiku, historii a chtějí 

spojit odpočinek na pláži s poznáváním nových 

míst. 

Transfer z letiště trvá přibližně 40 minut.

V jižní části   letoviska je na ploše 24 000 m2 velký 

aquapark s celou řadou atrakcí pro děti i dospělé - 

několik bazénů, bazén s vlnami, vodní skluzavky i 

obří tobogány, vodní hrad, líná i divoká řeka, dále 

se zde nachází restaurace, rychlé občerstvení, 

koktejlové a zmrzlinové bary, směnárna, atd. 

Lehátka a slunečníky jsou zahrnuty v ceně vstup-

ného. 
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SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Jedno z největších rekreačních letovisek  na po-

břeží Černého moře, leží přibližně 40 km severně 

od Burgasu. Široká pláž s dunami a velmi jemným 

pískem, pozvolna se svažující do moře je vhodná 

zejména pro dovolenou s dětmi. Pláž je vybavena 

skluzavkami, sprchami, lehátky, slunečníky a 

nabízí široký výběr vodních sportů. Podél pláže 

v délce téměř 7 km naleznete desítky hotelů 

všech typů a kategorií, od jednoduchých ubyto-

vacích zařízeních po moderní luxusní hotelové 

areály pro nejnáročnější klientelu, obchodní, spo-

lečenská a zábavní centra pro všechny věkové 

skupiny. Přímořská promenáda je lemována 

stovkami barů, restaurací, obchodů i obchůdku 

a stánků se suvenýry.   

Nedaleký starobylý Nesebr zve k vycházkám a 

návštěvě unikátního historického centra s širokou 

nabídkou stylových restaurací, kaváren, obchodů 

i obchůdků. 

Transfer z letiště Burgas trvá cca 50 minut
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SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

8, 11, 12 a 15 denní

možnost 2 přistýlek    

 pro děti do 12 let

komfortní hotel u pláže

polopenze v ceně

1. dítě do 12 let - pobyt zdarma









11.290
včetně polopenze

cena od

Poloha:     

Komfortní čtyřhvězdičkový hotel je umístěn 

cca 30 m od severní písečné pláže Kitenu. 

Vzdálenost od obchodního a společenského 

centra letoviska přibližně 200 metrů. Hotel 

splňuje požadavky i náročné klientely. 

Vybavení:     

Hala s recepcí, centrální klimatizace, lobby 

bar, výtah, restaurace s terasou, bazén (le-

hátka a slunečníky u bazénu bez poplatku), 

koktejl bar u bazénu, dětský bazén, venkovní 

a vnitřní jacuzzi (venkovní zdarma, vnitřní 

za poplatek), cafe bar, sauna (za poplatek), 

dětský koutek, sejf (za poplatek), masáže, 

fi tness (za poplatek), billiard, assistenční 

lékařská služba. 

Pokoje:    

Dvoulůžkové pokoje s klimatizací vybavené 

satelitní televizí,  telefonem s přímou volbou, 

minibarem, koupelnou se sprchou (nebo 

vanou) a WC, fénem, balkonem. Možnost 1 

nebo 2 přistýlek. 

Strava:    

Polopenze formou švédských stolů je zahr-

nuta v ceně. 

Pláž:    

V těsné blízkosti hotelu (30 m) je několik set 

metrů dlouhá písečná pláž s pozvolným vstu-

pem do moře, půjčování lehátek a slunečníků 

na pláži za poplatek. Široká nabídka vodních 

sportů, občerstvení, plážové bary, tobogány, 

atd.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010 přímo u pláže
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KITEN Hotel KAMENEC ****

náš tip

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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PRIMORSKOHotel QUEEN NELLY ***+

SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

8, 11, 12 a 15 denní

možnost 2 přistýlek 

klimatizace v ceně

snídaně v ceně

1. dítě do 12 let - pobyt zdarma








10.790
včetně snídaně

cena od

Poloha:     

Moderní hotel je situován cca 250 m od 

severní písečné pláže. Vzdálenost od obchod-

ního a společenského centra letoviska při-

bližně 250 metrů.  

Vybavení:    

Prostorná vstupní hala s recepcí, centrální 

klimatizace, bezbariérový přístup, výtah, res-

taurace s venkovní terasou, venkovní bazén 

s hydromasážními tryskami, dětský bazén 

(lehátka a slunečníky u bazénu bez poplatku), 

bazénový bar, dětské hřiště. Za poplatek in-

ternet, fi tnes. 

Pokoje:     

Dvoulůžkové pokoje s individuálně ovláda-

nou klimatizací vybavené ledničkou, kabe-

lovou televizí, telefonem, koupelnou se spr-

chou (nebo vanou), WC a fénem, balkonem. 

Všechny pokoje s výhledem na bazén. Mož-

nost 1-2 přistýlek. 

Strava:    

Snídaně formou švédských stolů je zahrnuta 

v ceně, možnost dokoupení večeří za popla-

tek na místě. 

Pláž:    

Vzdálenost od severní písečné pláže s poz-

volným vstupem do moře je cca 250 m, 

půjčování lehátek a slunečníků na pláži za 

poplatek. Na pláži široká nabídka vodních 

sportů, občerstvení, plážové masáže, plážové 

bary.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010oblíbený hotel

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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PRIMORSKO Hotel ANCORA BEACH *** +

náš tip

přímo u pláže
SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

8, 11, 12 a 15 denní

možnost polopenze

snídaně v ceně

klimatizace v ceně

přímo u pláže

sleva pro 2 děti na přistýlce

1. dítě do 12 let - pobyt zdarma










9.990
včetně snídaně

cena od

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

Poloha:     

Hotel je umístěn v první linii hotelů přímo 

u severní pláže, na kterou se prochází přes 

písečné duny (cca 80m). Vzdálenost od ob-

chodního centra letoviska je přibližně 10 mi-

nut chůze. 

Vybavení:  
Nově postavený hotel se skládá ze dvou 

třípatrových budov - hlavní budovy a budovy 

depandancí. V hlavní budově je vstupní hala 

s recepcí, výtah, klimatizovaná restaurace a 

bar, venkovní terasa. K dispozici 2 bazény a 

bazénový bar. Lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma. Sejf na recepci za poplatek. 

Pokoje:  
Klimatizované pokoje jsou vybaveny koupel-

nou se sprchovým koutem, WC a fénem, 

kabelovou TV, menší ledničkou, balkonem. 

Možnost 1 - 2 přistýlek. Všechny pokoje mají 

výhled na moře. 

Strava:  
Snídaně formou bufetu je zahrnuta v ceně, za 

příplatek možnost polopenze. 

Pláž:  
Hotel je umístěn přímo u severní písečné plá-

že s pozvolným vstupem, na kterou se pro-

chází přes písečné duny (cca 80m). Půjčování 

lehátek a slunečníků na pláži za poplatek. Na 

pláži nabídka vodních sportů, občerstvení, 

plážové masáže, plážové bary.

skvělá cena

včetně letištních tax a 
palivového příplatku



w w w . a n c o r a . c z 15

PRIMORSKOHotel ANCORA BEACH - depandance ***

přímo u pláže

náš tip

SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

8, 11, 12 a 15 denní

sleva pro 2 děti na přistýlce

snídaně v ceně

možnost polopenze 

klimatizace v ceně

1. dítě do 12 let - pobyt zdarma









9.490
včetně snídaně

cena od

Poloha:     

Depandance jsou součástí hotelu ANCORA 

BEACH a jsou umístěny v první linii hotelů 

přímo u severní pláže, na kterou se prochází 

přes písečné duny (cca 80 m). Vzdálenost od 

obchodního centra letoviska je přibližně 10 

minut chůze. 

Vybavení:  
Klienti ubytovaní v depandancích mohou po-

užívat veškere zařízení hotelu ANCORA BEACH 

v hlavní budově - vstupní halu s recepcí, kli-

matizovanou restauraci a bar, venkovní tera-

su, bazén, bazénový bar. K dispozici je dru-

hý bazén přímo u depandancí. Lehátka a 

slunečníky u obou bazénů zdarma. Budova 

je vybavena výtahem. Sejf na recepci za po-

platek. 

Pokoje:  
Klimatizované pokoje jsou vybaveny koupel-

nou se sprchovým koutem, WC a fénem, 

kabelovou TV, menší ledničkou, balkonem. 

Možnost 1 - 2 přistýlek. 

Strava:  
Snídaně formou bufetu je zahrnuta v ceně, za 

příplatek možnost polopenze. 

Pláž:  
Vzdálenost od severní písečné pláže s pozvol-

ným vstupem do moře je cca 80 m, půjčování 

lehátek a slunečníků na pláži za poplatek. Na 

pláži nabídka vodních sportů, občerstvení, 

plážové masáže, plážové bary.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

Fotografi e zobrazují architektonický návrh 

podoby budovy, v detailech může být podoba 

hotelu i okolí odlišná.

včetně letištních tax a 
palivového příplatku



w w w . a n c o r a . c z16

PRIMORSKO Hotel ODYSEY ***

SLEVA 10%SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

8, 11, 12 a 15 denní

výborná poloha

snídaně v ceně

klimatizace

1. dítě do 12 let - pobyt zdarma








9.590
včetně snídaně

cena od

Poloha:      

Velmi výhodná poloha v sousedství písečných 

dun, přes které se prochází necelých 100 me-

trů na severní písečnou pláž. Vzdálenost od 

hlavní obchodní a společenské třídy letoviska 

cca 350 metrů.  

Vybavení:  
Jeden z nejoblíbenějších hotelů loňské sezó-

ny je vybaven vstupní halou s recepcí, restau-

rací a barem pro podávání snídaní, venkovní 

terasou. 

Pokoje:  
Dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny klimatiza-

cí, ledničkou, kabelovou televizí, koupelnou 

se sprchou a WC, varnou konvicí, balkonem se 

stolkem a židlemi. Možnost přistýlky. Všechny 

pokoje jsou s přímým nebo bočním výhledem 

na moře. Na recepci k dispozici žehlící prkno 

s žehličkou. 

Strava:  
Snídaně formou švédských stolů zahrnuta 

v ceně. 

Pláž:  
Vzdálenost od severní písečné pláže s poz-

volným vstupem do moře je cca 100 m, 

půjčování lehátek a slunečníků na pláži za 

poplatek. Na pláži široká nabídka vodních 

sportů, občerstvení, plážové masáže, plážové 

bary.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010 oblíbený hotel

blízko pláže

včetně letištních tax a 
palivového příplatku



w w w . a n c o r a . c z 17

PRIMORSKOHotel PENELOPA ***

SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

8, 11, 12 a 15 denní

výborná poloha

snídaně v ceně

možnost polopenze

klimatizace

1. dítě do 12 let - pobyt zdarma









9.590
včetně snídaně

cena od

Poloha:     

Výborná poloha v klidnějším prostředí přímo 

u písečných dun, přes které se prochází ne-

celých 100 metrů na severní písečnou pláž. 

Vzdálenost od hlavní obchodní a společen-

ské třídy letoviska cca 350 metrů.  

Vybavení:  
Oblíbený hotel s 35 pokoji je vybaven vstupní 

halou s recepcí, restaurací s celodenním pro-

vozem, barem a venkovní terasou. Možnost 

WiFi internetu za poplatek. 

Pokoje:  
Dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny klimati-

zací, ledničkou, kabelovou televizí, koupel-

nou se sprchou a WC, balkonem se stolkem 

a židlemi. Možnost přistýlky. Na recepci 

k dispozici žehlící prkno s žehličkou. 

Strava:  
Snídaně formou švédských stolů zahrnuta 

v ceně. Za příplatek možnost zakoupení ve-

čeří. 

Pláž:  
Vzdálenost od severní písečné pláže s poz-

volným vstupem do moře je cca 100 m, 

půjčování lehátek a slunečníků na pláži za 

poplatek. Na pláži široká nabídka vodních 

sportů, občerstvení, plážové masáže, plážo-

vé bary.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010náš tip

blízko pláže

včetně letištních tax a 
palivového příplatku



w w w . a n c o r a . c z18

PRIMORSKO Hotel BELITZA ***

SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

8, 11, 12 a 15 denní

snídaně v ceně

možnost polopenze

klimatizace

1. dítě do 12 let - pobyt zdarma








Poloha:     

Oblíbený hotel se 170 renovovanými pokoji 

je obklopen pečlivě udržovanou zahradou a 

umístěn v klidnějším prostředí, přibližně 250 

metrů od severní písečné pláže. Vzdálenost 

od obchodního a společenského centra leto-

viska cca 250 metrů.  

Vybavení:  
Klimatizovaná vstupní hala s recepcí, lobby 

bar, restaurace, restaurace á-la-carte, bazén 

s dětskou částí (lehátka a slunečníky u bazénu 

bez poplatku), koktejl bar u bazénu, venkovní 

fi tnes, směnárna, dětský koutek. Sejf, billiard, 

stolní tenis a tenisové kurty za poplatek. 

Pokoje:  
Dvoulůžkové pokoje vybavené klimatizací 

(v ceně), ledničkou, satelitní televizí, koupel-

nou se sprchou a WC, balkonem, možnost 

přistýlky. 

Strava:  
Snídaně formou švédských stolů, možnost 

dokoupení večeří formou švédského stolu. 

Pláž:  
Vzdálenost od severní písečné pláže s poz-

volným vstupem do moře je cca 250 m, 

půjčování lehátek a slunečníků na pláži za 

poplatek. Na pláži široká nabídka vodních 

sportů, občerstvení, plážové masáže, plážové 

bary.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010 oblíbený hotel

11.290
včetně snídaně

cena od

včetně letištních tax a 
palivového příplatku



SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

8, 11, 12 a 15 denní

snídaně v ceně

možnost 3 přistýlek

lednička, TV, varná konvice na pokoji

1. dítě do 12 let - pobyt zdarma








9.490
včetně snídaně

cena od

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

Poloha:  
Penzion rodinného typu je umístěn v klidněj-

ší části letoviska asi 450 m od severní nebo 

jižní pláže, vzdálenost od hlavní obchodní 

třídy přibližně 5 - 7 minut chůze. V minulém 

roce byla provedena kompletní rekonstrukce 

pokojů a koupelen. Penzion má  menší vnitřní 

restauraci s barem a navazující stylovou 

venkovní krytou terasu se stoly a židlemi. 

Ve vzdálenosti asi 100 m jsou tenisové kurty 

s umělým povrchem a cca 200 m je místní 

aquapark. S majitelem penzionu je možné se 

dohovořit česky. 

Ubytování:   
Zajištěno ve dvoulůžkových pokojích nebo 

čtyřlůžkových apartmánech. 

Pokoje:  
Dvoulůžkový pokoj je vybaven kabelovou 

televizí, ledničkou, varnou konvicí s příslušen-

stvím, balkonem a koupelnou se sprchou, 

WC a fénem. Možnost přistýlky. Čtyřlůžkový 

apartmán se skládá ze dvou samostatných 

pokojů, do kterých je vstup z předsíňky. 

Každý z obou pokojů je vybaven kabelo-

vou televizí, ledničkou, varnou konvicí a 

balkonem. Koupelna se sprchou, WC a fénem 

je u čtyřlůžkových apartmánů v předsíni a je 

vždy pro oba pokoje společná. Možnost 1 - 3 

přistýlek. 

Strava:  
Snídaně formou švédských stolů jsou zahr-

nuty v ceně,  možnost zakoupení večeří (výběr 

z menu) za příplatek. 

Pláž:  
Letovisko má dvě rozlehlé pláže, severní a jižní, 

s velmi jemným pískem a pozvolným vstu-

pem do moře. Půjčování lehátek a slunečníků 

za poplatek. Na obou plážích široká nabídka 

vodních sportů, plážové masáže, občerstvení, 

plážové bary.

oblíbený penzion

w w w . a n c o r a . c z 19

PRIMORSKOPenzion DIAMANT **

včetně letištních tax a 
palivového příplatku



SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

8, 11, 12 a 15 denní

lednička, televize,    

 varná konvice na pokoji

blízkost tenisových kurtů   

 a aquaparku

snídaně  v ceně

možnost polopenze

možnost 2 přistýlek

1. dítě do 12 let - pobyt zdarma












9.390
včetně snídaně

cena od

Poloha: Oblíbený penzion se nachází v klid-

nější části letoviska, přibližně 450 m od se-

verní nebo jižní písčité pláže a 5 - 7 minut od 

obchodního centra. Penzion má vlastní vnitř-

ní a stylovou venkovní restauraci s grillem a 

menší dětský koutek. Zadním  traktem objekt 

navazuje na veřejný dětský park s pískovištěm, 

houpačkami atd. Ve vzdálenosti asi 70 m jsou 

tenisové kurty s umělým povrchem a cca 

150 m je vybudovaný aquapark.  

Ubytování: Zajištěno ve dvoulůžkových, 

třílůžkových nebo čtyřlůžkových pokojích 

s možností jedné nebo dvou přistýlek. 

Pokoje: Všechny pokoje  jsou vybaveny 

ledničkou, kabelovou televizí, varnou konvici 

s příslušenstvím, balkonem a koupelnou se 

sprchou, umyvadlem a WC. 

Strava: Snídaně formou švédských stolů 

jsou zahrnuty v ceně,  možnost večeří nebo 

obědů (výběr z menu) ve vlastní restauraci 

za poplatek. 

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

Pláž: Letovisko má dvě rozlehlé pláže, se-

verní a jižní, s velmi jemným pískem a poz-

volným vstupem do moře.  Půjčování lehátek 

a slunečníků za poplatek. Na obou plážích 

široká nabídka vodních sportů, plážové masá-

že, občerstvení, plážové bary.

blízko aquaparku

SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

8, 11, 12 a 15 denní

lednička, televize

blízkost tenisových kurtů   

 a aquaparku

možnost polopenze

možnost 2 přistýlek

1. dítě do 12 let - pobyt zdarma










9.290
bez stravy

cena od

Poloha: Moderní penzion je umístěn 

v klidnější části letoviska, přibližně 450 m od 

severní nebo jižní písčité pláže a 5 - 8 minut 

od hlavní obchodní třídy. V blízkosti penzionu 

je několik obchůdků a restaurací. Naproti pen-

zionu jsou 4 tenisové kurty, ve vzdálenosti cca 

100 m je vybudovaný aquapark.  

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

Ubytování: Zajištěno ve dvoulůžkových 

pokojích nebo čtyřlůžkových apartmánech 

vybavených moderním nábytkem. 

Pokoje: Dvoulůžkový pokoj má kabelovou 

televizi, ledničku, varnou konvici s příslušen-

stvím, balkon se stolkem a židlemi a vlastní 

koupelnu se sprchou, umyvadlem a WC. 

Možnost přistýlky. Čtyřlůžkový apartmán se 

skládá ze dvou samostatných dvoulůžkových 

pokojů, z nichž každý je vybaven vlastním tel-

evizorem, ledničkou a varnou konvicí. Každý 

apartmán má koupelnu se sprchou, umy-

vadlem a WC, balkon se stolkem a židlemi. 

Na každém podlaží je k dispozici žehlička 

s žehlícím prknem.

Strava:  Za poplatek na místě možnost sní-

daní formou švédských stolů nebo obědů a 

večeří dle výběru z jídelního lístku v restau-

racích penzionů Ivajlo nebo Diamant, které 

jsou vzdáleny od penzionu cca 50 - 70 m. 

Pláž: Letovisko má dvě rozlehlé pláže, sever-

ní a jižní, s velmi jemným pískem a pozvol-

ným vstupem do moře. Půjčování lehátek 

a slunečníků za poplatek. Na obou plážích 

široká nabídka vodních sportů, plážové ma-

sáže, občerstvení, plážové bary.  

w w w . a n c o r a . c z20

PRIMORSKO Penzion IVAJLO **

PRIMORSKO Penzion KATARINA **

oblíbený penzion

včetně letištních tax a 
palivového příplatku

včetně letištních tax a 
palivového příplatku



w w w . a n c o r a . c z 21

NESEBRHotel BILYANA BEACH ****+

přímo u pláže
SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

8, 11, 12 a 15 denní

komfortní hotel přímo na pláži

all inclusive

nedaleko historického   

 centra Nesebru

1. dítě do 6 let - pobyt zdarma









15.790
all inclusive

cena od

Poloha:   

Komfortní čtyřhvězdičkový hotel je situován 

přímo na pláži v jižní části tzv. Nového Nese-

bru. Hotel disponuje 123 pokoji a 12 apart-

mány. Vzdálenost do historického centra 

města je přibližně 500 metrů. 

Vybavení:    

Hala s recepcí, lobby bar, piano bar, italská 

restaurace, restaurace á-la-carte, plážový 

bar, konferenční sál, moderní relax centrum 

s otevřeným a vnitřním bazénem v římském 

stylu (zdarma), fi nská a infračervená sauna, 

parní lázně, fi tness (zdarma), solarium, 

léčebné a běžné masáže, jacuzzi (zdarma), 

letní zahrada, římské lázně, směnárna, 

prodejna suvenýrů. Za poplatek dále sejf, 

billiard, internet, stolní tenis, šachy, karty, 

praní a čištění oděvů. Lehátka a slunečníky 

u bazénu pro hosty hotelu zdarma. 

Pokoje:    

Všechny pokoje mají výhled na moře a jsou 

vybaveny klimatizací, satelitní televizí, tele-

fonem, minibarem, koupelnou s vanou, WC 

a fénem, trezorem, balkonem. Klientům je 

k dispozici non-stop pokojová služba. 

Strava:     

Strava formou all inclusive je zahrnuta v ceně. 

Pláž:     

Široká písečná pláž s lehátky, slunečníky

a plážovým barem je přímo před hotelem. 

Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek. 

Na pláži nabídka vodních sportů, občerstvení, 

plážové bary, atd.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

all inclusive

včetně letištních tax a 
palivového příplatku



SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

8, 11, 12 a 15 denní

150 m od pláže

all inclusive 

možnost zakoupení    

 pouze snídaně nebo polopenze

1. dítě do 13 let - pobyt zdarma









13.690
all inclusive

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

11.290
snídaně

cena od

Poloha:   

Hotel je situován v centrální části letoviska 

přibližně 150 m od pláže. 

Vybavení:   
Vstupní hala s recepcí, lobby bar s TV, klima-

tizované vnitřní prostory, restaurace, bazén, 

dětský bazén (slunečníky a lehátka u bazénu 

zdarma), bazénový bar, sauna, fi tness, so-

lárium, obchůdek s drobnými předměty, smě-

nárna, masáže, lékařská služba. 

Pokoje:  
Klimatizace (v ceně), koupelna se sprchou, 

WC a fénem, kabelová TV, telefon, balkon 

s židlemi a stolkem. Internet a sejf na recepci 

za poplatek. 

Strava:  
Dle zvoleného výběru:  

Snídaně, polopenze formou švédských stolů 

nebo all inclusive v ceně (viz ceník).  

Program all inclusive: snídaně 7.30 - 10.00, 

oběd 12.00 - 14.00, večeře 18.00 - 21.00, alko-

holické nápoje místní výroby a nealko nápoje: 

11.00 - 23.00. Káva, čaj, zákusky, zmrzlina: 

10.00 - 20.00.

Pláž:  
Široká, několik kilometrů dlouhá písečná 

pláž s lehátky a slunečníky je vzdálena cca 

150 metrů. Lehátka a slunečníky na pláži za 

poplatek. Na pláži nabídka vodních sportů, 

občerstvení, plážové bary, atd.

možnost all inclusive

náš tip

w w w . a n c o r a . c z22

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ Hotel BAJKAL ***

včetně letištních tax a 
palivového příplatku



oblíbený hotel
SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

8, 11, 12 a 15 denní

příjemná atmosféra

1. dítě do 12 let - pobyt zdarma






10.390
včetně snídaně

cena od

Poloha:     

Oblíbený hotel s příjemnou atmosférou je 

situován na klidnějším místě asi 150 m od 

nákupního a společenského centra letoviska 

a cca 300 m od pláže. 

Vybavení:     

Hala s recepcí, klimatizované vnitřní prostory, 

restaurace, lobby bar, směnárna, zahrada, 

výtah, bazén, bazénový bar, venkovní terasa. 

Sauna, masáže a fi tness za poplatek. Lehátka 

a slunečníky u bazénu bez poplatku. 

Pokoje:    

Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 

jsou vybaveny klimatizací, kabelovou televizí, 

telefonem, minibarem, koupelnou se spr-

chou a WC, balkonem. Za poplatek možnost 

zapůjčení sejfu, žehličky, čištění oděvů. 

Strava:    

Snídaně formou švédských stolů je zahrnuta 

v ceně. 

Pláž:     

Široká, několik kilometrů dlouhá písečná 

pláž s lehátky a slunečníky je vzdálena cca 

250 metrů. Lehátka a slunečníky na pláži za 

poplatek. Na pláži nabídka vodních sportů, 

občerstvení, plážové bary, atd.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

w w w . a n c o r a . c z 23

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍHotel SAPPHIRE ***

včetně letištních tax a 
palivového příplatku



SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

8, 11, 12 a 15 denní

skvělá dovolená pro rodiny s dětmi

aquapark přímo v hotelovém areálu 

možnost ubytování    

 v apartmánech se 2 přistýlkami

1. dítě do 6 let - pobyt zdarma









10.790
včetně snídaně

cena od

Poloha:    

Hotelový areál se 400 pokoji a 80 apart-

mány je umístěn v jižní části letoviska na 

rozhraní Slunečního pobřeží a Nového Ne-

sebru (vzdálenost do Nesebru cca 700 m). 

Vzdálenost od písčité pláže cca 200 m, spo-

jení s centrem Slunečního pobřeží a Nese-

brem zajišťuje promenádní vláček a linkový 

autobus. Naproti hotelu u pláže je rovněž 

přístaviště lodí do Nesebru. 

Vybavení:    

Prostorná hala s recepcí, klimatizace, výtah, 

restaurace, lobby bar se satelitní TV, bazén, 

dětský bazén, bazénový bar, obchod se su-

venýry, fi tness centrum, internet, hrací 

automaty, elektronické hry, stolní tenis, 

billiard, kadeřník, masáže, lékařská asisten-

ce. Součástí hotelu je aquapark s několika 

bazény, tobogány, skluzavkami, bazénovým 

barem a dětským hřištěm. Veškeré atrakce 

v aquaparku jsou pro hosty hotelu zdarma. 

Lehátka a slunečníky u bazénu bez poplatku. 

Pokoje:  
Moderně zařízené pokoje jsou vybavené kli-

matizací (v ceně), telefonem, miniledničkou, 

kabelovou televizí a koupelnou s vanou 

(nebo sprchou) a WC, balkonem. Možnost 

1 přistýlky. K dispozici jsou i apartmány 

s možností 2 přistýlek. 

Strava:  
Snídaně formou švédských stolů zahrnuta 

v ceně. Za příplatek možnost dokoupení ve-

čeří formou švédského stolu. 

Pláž:  
Široká, několik kilometrů dlouhá písečná pláž 

s pozvolným vstupem do moře je vzdálena 

cca 200 m, půjčování lehátek a slunečníků 

na pláži za poplatek. Široká nabídka vodních 

sportů, občerstvení, plážové bary.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010 aquapark v hotelovém areálu

náš tip

w w w . a n c o r a . c z24

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ Hotel KOTVA ***+

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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SLUNEČNÉ POBŘEŽÍHotel SREDEC ***

SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

8, 11, 12 a 15 denní

možnost 2 přistýlek

klimatizace v ceně

polopenze formou    

 švédských stolů v ceně

100 m od pláže

1. dítě do 13 let - pobyt zdarma










11.790
včetně polopenze

cena od

Poloha:    

Hotel je umístěn v centru letoviska, přibližně 

100 m od písečné pláže. 

Vybavení:    

Hala, recepce, směnárna, lobby bar, pizza-

restaurace s vnitřním i venkovním posezením, 

bazénový bar, bazén s dětskou částí. Lehát-

ka a slunečníky u bazénu zdarma. Masáže, 

kadeřník, počítačové hry, internetový koutek, 

denní lékařská služba za poplatek. Možnost 

bezdrátového internetu WiFi. 

Pokoje:      

Koupelna se sprchou a WC, klimatizace (v ce-

ně), kabelová TV, lednička, telefon, balkon, 

výhled na bazén, sejf za poplatek. Všechny 

pokoje možnost přistýlky. 

Strava:  
Polopenze formou švédských stolů je zahrnu-

ta v ceně.

Pláž:     

Široká, několik kilometrů dlouhá písečná pláž 

s pozvolným vstupem do moře, půjčování 

lehátek a slunečníků na pláži za poplatek. 

Široká nabídka vodních sportů, občerstvení, 

plážové bary.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010náš tip

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ Hotel AVLIGA BEACH ***

výborná poloha
SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

8, 11, 12 a 15 denní

možnost 2 přistýlek

klimatizace v ceně

dítě do 12 let pobyt zdarma

snídaně formou švédských stolů

přímo u pláže

1. dítě do 12 let - pobyt zdarma










12.290
včetně snídaně

cena od

Poloha:  
Hotel s příjemnou a klidnou atmosférou se 

nachází v zeleni v centrální části letoviska 

v první linii plážových hotelů přímo u pěší 

promenády. Je vhodný zejména pro rodiny 

s dětmi. Okolí hotelu nabízí pestré vyžití pro 

všechny věkové kategorie.

Vybavení:  
Recepce, směnárna, klimatizovaná restau-

race s vnitřním i venkovním posezením, 

lobby bar, výtah, venkovní bazén pro dospělé, 

dětský bazén, lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma, dětský klub, venkovní jacuzzi, sauna 

(za poplatek), fi tness, masáže, kosmetický 

salon, billiard, možnost přístupu na internet. 

V blízkosti hotelu tenisové kurty, minigolf, 

půjčovna kol.

Pokoje:  
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou při-

stýlek jsou vybaveny klimatizací, ledničkou, 

SAT TV, telefonem, koupelnou (sprcha), bal-

konem. Postýlka zdarma. Sejf na recepci za 

příplatek.

Strava:  
Snídaně formou bufetu je zahrnuta v ceně. 

Za příplatek možnost večeří formou bufetu. 

Pláž:  
Široká písčitá pláž s pozvolným vstupem do 

moře se nachází 30 m před hotelem. Lehátka 

a slunečníky na pláži za poplatek, bohatá na-

bídka vodních sportů (paragliding, vodní lyže 

a skútry, windsurfi ng, banana).

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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SLUNEČNÉ POBŘEŽÍHotel SEA BREEZE ***

SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

8, 11, 12 a 15 denní

možnost 2 přistýlek

klimatizace v ceně

přímo u pláže

snídaně formou    

 švédských stolů v ceně

1. dítě do 12 let - pobyt zdarma










11.290
včetně snídaně

cena od

Poloha:    

Hotel leží přímo u pláže v samotném centru 

letoviska, kde naleznete nespočet restaurací, 

barů, obchůdků, ale také aquapark. 

Vybavení:  
Recepce, směnárna, restaurace s vnitřním i 

venkovním posezením a přímým výhledem 

na moře, lobby bar, venkovní bazén pro dos-

pělé s oddělenou dětskou částí (lehátka a 

slunečníky u bazénu zdarma), minimarket, 

obchod se suvenýry, dva výtahy. Možnost 

bezdrátového WiFi internetu. V přízemí ho-

telu obchodní arkáda s řadou obchůdků a 

nabídkou různých služeb.

Pokoje:  
Dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistý-

lek, klimatizace, minilednice, TV, koupelna 

(sprcha), fén, balkon. Všechny pokoje mají 

výhled na moře. Apartmány se skládají ze 2 

místností a jsou vybaveny koupelnou se spr-

chou, WC a fénem, balkonem, televizí, telefo-

nem, ledničkou, klimatizací (v ceně). V apart-

mánech k dispozici jednoduchá kuchyňka 

(dřez, el. dvojvařič na ohřev vody na kávu, čaj, 

ohřev kojenecké stravy a pod). V kuchyňce 

není možné připravovat žádná jídla pro děti 

ani dospělé, pro takové účely není kuchyňka 

vybavena vhodným nádobím.

Strava:  
Snídaně formou bufetu je zahrnuta v ceně. 

Za příplatek možnost polopenze.

Pláž:  
Rozlehlá písečná pláž s lehátky a slunečníky 

(za poplatek) se nachází přímo před hotelem, 

od hotelu ji odděluje 10m široká pěší pro-

menáda. Na pláži bohatá nabídka vodních 

sportů.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

přímo u pláže

náš tip

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ Hotel IMPERIAL ****

SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

8, 11, 12 a 15 denní

komfortní hotel

wellnes centrum

1. dítě do 13 let - pobyt zdarma







15.790
all inclusive

cena od

Poloha:      

Čtyřhvězdičkový hotel je postaven v osobi-

tém elegantním stylu. Je situován v jižní 

části Slunečného pobřeží, 150 m od pláže a 

přibližně 1 km od historického Nesebru. Pro 

spojení do dalších částí letoviska nebo blíz-

kého Nesebru je možné využít promenádní 

vláček. 

Vybavení:    

Vstupní hala, recepce, výtah, venkovní bazén, 

dětský bazén, dětské hřiště, bazénový koktejl 

bar, restaurace ve stylu Ludvíka XIV. s tera-

sou, restaurace v italském stylu s terasou, ir-

ský pub, pizza bar, piano bar. Slunečníky a le-

hátka u bazénu zdarma. Do hotelových služeb 

patří pokojová služba, půjčovna aut, internet, 

směnárna, drogerie, čistírna a sušička oděvů, 

kadeřník, manikúra, pedikúra. Sejf na recepci 

za poplatek. Lázeňské centrum hotelu 

disponuje vnitřním bazénem s jacuzzi, infra 

červenou komorou, fi nskou saunou, fi tness 

centrem. Nabízí rozdílné druhy masáží a lázní, 

aromaterapie, zotavovací kůry a kosmetické 

programy, ozdravné programy pod dohle-

dem specialistů na léčbu pohybem. 

Pokoje:    

Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky 

jsou vybaveny koupelnou se sprchovým 

koutem a vysoušečem vlasů, satelitní TV, 

minibarem, telefonem, klimatizací (v ceně) a 

balkonem. 

Strava:     

Strava formou all inclusive je zahrnuta v ceně. 

Pláž:     

Široká, několik kilometrů dlouhá písečná pláž 

s pozvolným vstupem do moře je vzdálena 

od hotelu cca 150 m, půjčování lehátek a 

slunečníků na pláži za poplatek. Široká na-

bídka vodních sportů, občerstvení, plážové 

bary. Pobyt je velmi vhodný pro dovolenou 

s dětmi.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

all inclusive

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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SLUNEČNÉ POBŘEŽÍHotel AMFORA BEACH ***

SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

8, 11, 12 a 15 denní

blízko pláže

ideální pro rodinnou dovolenou 

all inclusive v ceně

1. dítě do 13 let - pobyt zdarma








13.790
all inclusive

cena od

Poloha:     

V minulých letech zrekonstruovaný hotel 

je situován v klidnější, jižní části Sluneč-

ného pobřeží. Stavebně hotel navazuje na 

čtyřhvězdičkový hotel Imperial. Od rozlehlé 

písečné pláže s bohatou nabídkou vodních 

sportů je oddělován pouze písečnými dunami. 

Vzdálenost od historického centra Nesebru 

přibližně 1,5 km.

Vybavení:  
Recepce, restaurace, bar a restaurace “Mar-

quis Amfora“ s nabídkou grilovaných specia-

lit, koktejl bar, venkovní bazén pro dospělé 

s oddělenou částí pro děti (lehátka a sluneč-

níky u bazénu zdarma), dětské hřiště, fi tness, 

masáže, kulečník, stolní tenis, badminton, 

plážový volejbal, elektronické hry. V blízkosti 

hotelu je fotbalové hřiště, tenisové kurty a 

minigolf.

Pokoje:  
Dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistý-

lek, klimatizace, SAT TV, telefon, koupelna 

(sprcha), balkon. Menší lednička na vyžádání, 

sejf na recepci za příplatek.

Strava:  
All inclusive - snídaně, obědy, večeře formou 

bufetu, dopolední snack, odpolední káva, čaj, 

zmrzlina, nealkoholické nápoje, alkoholické 

nápoje místní výroby.

Pláž:  
Dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do 

moře je vzdálena cca 100 m od hotelu, vstup 

na pláž přes písečné duny. Široká nabídka 

vodních sportů na pláži (vodní skútry, vodní 

lyže, banana), občerstvení, plážové bary. Le-

hátka a slunečníky na pláži za poplatek.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010náš tip

all inclusive

včetně letištních tax a 
palivového příplatku



SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ Hotel IBEROSTAR TIARA BEACH ****

náš tip
SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

8, 11, 12 a 15 denní

komfortní hotel blízko pláže

ideální pro rodinnou dovolenou 

all inclusive v ceně

1. dítě do 12 let - pobyt zdarma








18.790
all inclusive

cena od

Poloha:     

Komfortní čtyřhvězdičkový hotel je situován 

v jižní části letoviska cca 150 m od pláže 

z jemného písku s pozvolným vstupem do 

moře. Pro spojení do centra letoviska je 

možné využít promenádní vláček. Historický 

Nesebr je vzdálen cca 1000 m. 

Vybavení:  
Prostorná hala s recepcí, klimatizace, výtahy, 

lobby bar, směnárna, bazén s dětskou částí, 

bazénový bar, vnitřní bazén, fi tness centrum, 

stolní tenis, internet, minimarket, masáže, 

sauna, pravidelné animační programy nebo 

profesionální show, dětský klub pro děti od 4 

do 12 let, konferenční sál, kadeřnický a kos-

metický salon, lékařská asistence. Lehátka a 

slunečníky u bazénu bez poplatku. 

Pokoje:  
Komfortně zařízené pokoje jsou vybavené 

klimatizací, telefonem, minibarem, kabelo-

vou televizí, koupelnou se sprchou, WC a 

fénem, sejfem, balkonem. Možnost 1 nebo 

2 přistýlek. 

Strava:  
Strava formou all inclusive je zahrnuta v ceně. 

Pláž:  
Široká, několik kilometrů dlouhá písečná pláž 

s pozvolným vstupem do moře je 150 m před 

hotelem, půjčování lehátek a slunečníků na 

pláži za poplatek. Široká nabídka vodních 

sportů, občerstvení, plážové bary. Pobyt je 

velmi vhodný pro dovolenou s dětmi.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

w w w . a n c o r a . c z30

all inclusive

včetně letištních tax a 
palivového příplatku



SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

8, 11, 12 a 15 denní

komfortní hotel blízko pláže

ideální pro rodinnou dovolenou 

polopenze formou švédských   

 stolů v ceně

all inclusive za příplatek

1. dítě do 12 let - pobyt zdarma










17.790
včetně polopenze

cena od

Poloha:     

Komfortní čtyřhvězdičkový hotel tvoří dvě 

budovy. Leží v centru Slunečného pobřeží 

v blízkosti písečné pláže, v nedalekém okolí 

se nachází restaurace, obchody, bary a disko-

téky. Tento hotel je vyhledáván rodiny s dětmi 

a klienty vyžadující kvalitní servis.

Vybavení:  
Dvě vstupní haly s recepcí, směnárna, 3 res-

taurace, lobby bar, bary u bazénů, kavárna, 

konferenční sál, dva venkovní bazény, jeden 

vnitřní bazén, 2 dětské bazény, terasa na 

slunění s lehátky a slunečníky zdarma, ven-

kovní jacuzzi, dětský koutek, stolní tenis, 

šipky, vodní pólo. Za poplatek sauna, masáže, 

solárium, fi tness centrum, kadeřnictví, kos-

metický salon, kulečník. Internetový koutek, 

obchod se suvenýry.

Pokoje:  
Dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistý-

lek, klimatizace, fén, minibar, SAT TV, telefon, 

koupelna (sprcha), balkon. Sejf na recepci za 

poplatek.

Stravování:  
Polopenze je zahrnuta v ceně. Program all 

inclusive za příplatek.

Pláž:  
Široká písčitá pláž je vzdálena 100 m od hote-

lu, bohatá nabídka vodních sportů (vodní 

skútry, vodní lyže, banana atd.). Lehátka a 

slunečníky na pláži za poplatek.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

w w w . a n c o r a . c z 31

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍHotel IBEROSTAR SUNNY BEACH ****

novinka

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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 Istanbul (Turecko) 
Výlet do kosmopolitního města s bohatou historií, rozkládajícího se na 2 konti-
nentech. Po asi pětihodinové jízdě klimatizovaným autobusem se ocitnete v pře-
krásné, orientem vonící metropoli, ze které vám bude přecházet dech. Návštěva 
míst jako jsou Modrá mešita, Haghia Sofi a,  Hypodrom, Palác Topkari, Velký Bazar, 
výlet lodí po Bosporu (poplatek), zastávka v asijské části Istanbulu ve vás zane-
chají nezapomenutelné zážitky. Po celou dobu výletu vás bude doprovázet český 
průvodce. Výlet může být jednodenní (cena 50 - 53 EUR) nebo dvoudenní, v kte-
rém je kromě dopravy a průvodce zahrnuto ubytování ve tříhvězdičkovém hote-
lu včetně snídaně následujícího dne. Druhý den je určen k individuálnímu pozná-
vání Istanbulu (cena 72 EUR). Přesný program výletů bude upřesněn na místě. 

 Folklorní večer ve vesničce Bata, prohlídka Nesebru   
Večer v typické bulharské vesničce 
v lidovém stylu, speciality bulhar-
ské kuchyně v ceně, konzumace 
dobrého vína bez omezení přímo 
ze sudů, tanec při živé hudbě. Sou-
částí večera je folklórní program 

- temperamentní lidové písně, tan-
ce a soutěže. Vrcholem večera je 
Nestinárský tanec - bosýma noha-
ma po rozžhaveném uhlí. Výlet je 
spojen s prohlídkou historického 
Nesebru s českým výkladem. Město 
s tísíciletou tradicí, charakteristic-
kým půdorysem křivolakých uliček s malebnými dřevěnými domy a neopakovatel-
nou atmosférou je památkovou rezervací UNESCO.      
Cena 32 - 35 EUR. 

 Slunečné pobřeží s varietním  
programem, prohlídka Nesebru        

           
Výlet do oblasti Slunečného pobřeží, jedné z nejznámějších částí bulhar-
ské riviéry. Procházka po pobřežní promenádě se stovkami obchůdků, 
barů, kaváren a restaurací, možnost koupání. Večer návštěva varietního 
programu se špičkovými profesionálními umělci, hudebníky a tanečníky 

- vhodné pro dospělé i děti. V ceně varietního programu je zahrnuta bo-
hatá večeře s neomezenou konzumací vína. Výlet je spojen s prohlíd-
kou historického Nesebru s českým výkladem. Město s tísíciletou 
tradicí, charakteristickým půdorysem křivolakých uliček s malebnými 
dřevěnými domy a neopakovatelnou atmosférou je památkovou rezer-
vací UNESCO.        
Cena 32 - 35 EUR.   

VÝLETYVÝLETY
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 Ropotamo 
Oblast národní rezervace řeky Ropotamo je unikátním místem chráněné 
přírodní oblasti s vzácnými druhy ptactva, vodních želv a vzácných druhů ros-
tlin. Řeka protéká džunglí nejrůznějšího rostlinstva, košatých stromů a pra-
starých dubů, jejichž odumřelé větve ční tajemně nad řekou. Polodenní výlet 
zahrnuje hodinovou projížďku lodí povodím řeky.     
Cena výletu 10 -11 EUR.       
 

 Rybolov 
(Primorsko, Kiten) – Na rybolov si musíte trošku přivstat. Vyplouvá se již v sedm 
hodin ráno a  plujete směrem na otevřené moře. Nahodíte… a rybaříte. Necháte 
se ovívat studeným ranním větříkem, zapomenete na všechny všední starosti a 
daleko od pevniny relaxujete a čerpáte síly na další horké odpoledne na pláži. 
Doba rybolovu závisí na tom, jak berou. Pokud budete mít štěstí, možná uvidíte 
i černomořské delfíny… Veškeré potřebné vybavení pro rybaření Vám rybáři zdar-
ma zapůjčí. Případné úlovky si za mírný poplatek můžete nechat připravit v míst-
ních restauracích. Delegátky Vám poradí, které to jsou.    
Cena 12 - 15 EUR. 

 Projížďka lodí kolem Primorska 
Zhruba hodinová plavba na otevřené moře, poté kapitán stočí kormidlo směr Kiten a 
podél pobřeží se vracíte zpět do Primorska.       
Cena bude stanovena na místě.  

 Fish picnic 
(Primorsko, Kiten) - Na fi sh picnicu skloubíme dva předcházející výlety v jeden a 
ještě Vás pohostíme. Vyplouvá se stejně jak na rybolov. Z počátku rybaříte, pak Vás 
kapitán vezme na mušličkovou pláž za bývalou rezidencí Todora Živkova, kde se 
můžete oddávat slunečním paprskům a průzračné slané vodě. Mezitím v nedale-

kém zákoutí členové posádky připraví na ohni rybu, brambory, zeleninu, nealko, pivo, víno a rakiji. Po vydatné hostině se ode-
berete zpátky na loď a odplujete zpátky do primorského přístavu. Cena 20 EUR.      

 Potápění 
(Primorsko) - Pokud se rozhodnete pro tento výlet, přijede si pro Vás místní potápěč, který  
mluví plynně česky a který se o Vás bude po celou dobu kurzu starat. Zaveze Vás na klidné 
místečko k ostrůvku, kde Vás čeká základní instruktáž v českém jazyce o pravidlech - jak se 
chovat pod vodou a jak zacházet s dýchacím přístrojem. Půjčí Vám veškeré vybavení. Ob-
léknete si neopren, potápěčské brýle, ploutve, dýchací přístroj. Nejdříve si v přírodním 
bazénku vyzkoušíte vyrovnávání tlaku a pravidelné hluboké dýchání a potom už za neustálé 
přítomnosti instruktora jdete - plavete zkoumat krásy podmořského černomořského světa. 
Doba ponoru je zhruba 60 minut a potápíte se do hloubky zhruba 7 - 8 metrů. Tato podmořská 
podívaná opravdu stojí za to, protože se při ní setkáte s mořskými hádky, obrovskými kraby, 
nepřeberným množstvím velkých i malých rybek a též si můžete vyzkoušet nakrmit rybky 
mořským šnekem v hloubce cca 5 metrů pod hladinou moře.     
Orientační cena 32 - 35 EUR. 

Slevy - děti do 12 let mají slevu v rozsahu 25 - 50%, podrobnosti sdělí na místě delegát cestovní kanceláře.

Výlety jsou organizovány ve spolupráci s bulharskou agenturou a jsou pořádány za předpokladu dostatečného zájmu klientů.  Výlety 
jsou provázeny česky mluvícím průvodcem. Výlety je možné zakoupit na místě. Ceny jsou orientační a mohou být v průběhu sezóny 
změněny. Pokud není uvedeno jinak, ceny jsou kalkulovány pro odjezdy z Kitenu a Primorska. Ceny při odjezdech z Nesebru a Slunečného 
pobřeží mohou být nepatrně odlišné.

VÝLETYVÝLETY
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TURECKOTURECKO

Ankara

Antalya

Alanya

Belek
AvsalarSide

BULHARSKO

ŘECKO

KYPR

SÝRIE

IRÁK

IRÁN

AZERB

GRUZIE

ARMÉNIE

TURECKO

Černé moře

Středozemní moře

Istanbul

Turecko,  Turecko, často nazývané mostem mezi 

Asií a Evropou, se rozkládá na poloostrově Malá 

Asie, kde zabírá plochu přibližně 750.000 km2 a z 

menší části na Balkánském poloostrově s rozlohou 

necelých 24.000 km2. Zmíněné označení Turecka 

můžeme chápat i doslovně, v největším tureckém 

městě Istanbul se nachází most přes Bosporskou 

úžinu spojující oba kontinenty.  Evropská část úze-

mí se nazývá Thrálie a od asijské části Anatolie je 

oddělena úžinami Dardanely a Bospor a mezi nimi 

ležícím Marmarským mořem. Na severu omývá 

břehy státu Černé moře, na jihu Středozemní a na 

západě moře Egejské. Od východu k západu měří 

více než 1500 km, délka jeho pobřeží činí 7200 

km. Nejvyšší horou Turecka je Velký Ararat -5165 

m. Podnebí na pobřeží je středomořské. Země 

je rozdělena do 76 provincií, každá provincie 

má guvernéra a je pod správou kraje a regionu. 

Úředním jazykem je turečtina. Turecká měnová 

jednotka je TRY = turecká lira.  V Turecku žije nece-

lých 70 milionů obyvatel, většinu (80% populace) 

tvoří Turkové, významnou menšinou jsou Kurdové 

(18%). Nejdůležitější města Turecka jsou: Istanbul  

(10 milionů obyvatel), hlavní město Ankara (4 

miliony obyvatel) a Izmir (2,7 milionů obyvatel). 

Většina obyvatelsta jsou muslimové (98%), z nichž 

80% jsou sunnité a 20% šiité. K jejich pěti povin-

nostem daným vírou patří: 5 x denně se modlit, 

uznávání Alláha jako jediného boha a Mohameda 

jeho prorokem, poskytovat almužnu, dodržovat 

ramadán, vykonat cestu do Mekky. V roce 1922 byl 

v zemi zrušen sultanát a 29. října roku 1923 bylo 

Turecko prohlášeno republikou. Prvním preziden-

tem se stal Mustafa Kemal Paša, Turky zvaný ATA-

TÜRK – v překladu znamená „otec Turků“. Turci jej 

velice milují, jeho fotografi e a obrazy visí nejen na 

úřadech a veřejných prostranstvích, ale i v domác-

nostech. Podle Atatürkova zákona z roku 1926 

byla oddělena moc státní od náboženské. Téhož 

roku si ženy již nemusely zahalovat obličeje a bylo 

jim umožněno oblékat se podle evropského stylu. 

Islámské náboženské právo bylo nahrazeno evrop-

ským právním systémem.  Turecko je zemí, na jejíž 

půdě se tisíce let prolínají vyspělé kultury celého 

středomoří. Turecký vliv v minulosti zanechal své 

stopy daleko za hranicemi své země a i v současné 

době významným způsobem ovlivňuje světové 

dění. Vláda Turecké republiky zrušila s účinností 

od 1. ledna 2005 vízovou povinnost pro držitele 

cestovních pasů České republiky, kteří cestují do 

Turecké republiky za turistickým účelem a jejichž 

pobyt nepřesáhne 90 dnů. 
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Alanya  - je velmi oblíbené letovisko s krásnými plážemi omývanými Středozemním mořem. Město je ob-

klopeno banánovými plantážemi pod masivem pohoří Taurus. Alanya je rozdělena na dvě části vysokým 

útesem. Na vrcholu útesu se tyčí pirátská pevnost z doby římské. Z pevnosti se naskýtá nádherný pohled 

na světoznámou Kleopatřinu pláž. tato pláž nese jméno po královně Kleopatře, která zde pobývala a 

pláž jí byla darována Markem Antoniem. Kleopatra sem údajně nechala navézt písek až z Egypta. Pláž 

se pyšní modrou vlajkou EU, která bývá udělována místům vynikající svojí čistotou a péčí o spokojenost 

návštěvníků. Z druhé strany pevnosti je vidět další záliv s Keykubatovou pláží. Symbolem města, kromě 

pevnosti, je Červená věž, pocházející z roku 1225. Nejživější částí Alanye je staré město. Součástí je také 

malebná přístavní čtvrť. V centru města naleznete mnoho úzkých uliček plných restaurací, kaváren 

a obchůdků s rozmanitým zbožím. Na tradičních trzích můžete koupit šperky, výrobky z kůže, koberce, 

koření a suvenýry. Alanya leží ve východní části Turecké riviery, 125 km od Antalye. Transfer z letiště 

v Antalyi trvá necelé 2 hodiny.

ALANYA

BELEK
Podél pobřeží , pouhých 35 km východně od Antalye, se nachází město Belek, opravdový ráj pro golfi sty, 

situované uprostřed piniových lesů. Základem tohoto ráje je především vysoká kvalita hřišť i servisu a 

mírné podnebí, které poskytuje golfovým hráčům i během zimy optimální podmínky. Tato lokalita je 

poměrně mladou a novou turistickou oblastí, naplánovanou a vybudovanou tak, aby přesně odpovídala 

nárokům a požadavkům turistického ruchu. Tamější golfové resorty jsou obzvláště přepychové, hřiště 

nádherná a v posledních letech zažila opravdový boom. Ponořené do vonících piniových lesů, písečných 

dun a kilometry dlouhých pláží, nabízí toto prázdninové letovisko svým návštěvníkům golfový zážitek 

uprostřed jedinečné krajiny. Je ideálním místem pro svou naprosto unikátní přírodní scenérii se svahy 

pokrytými omamně vonícími piniovými a eukalyptovými háji, řekou, ústící zde do Středozemního moře 

a především do nekonečna se táhnoucí písčitou pláží. Kolem té jsou vystavěny luxusní hotelové kom-

plexy a prázdninové vesničky tak, aby nenásilně zapadaly do překrásné krajiny kolem. Právě díky přírodní 

scenérii a ideálním terénním podmínkám, byla tato oblast vybrána k vystavění komplexu golfových hřišť. 

Mnohá moderní hřiště na světové úrovni jsou již vystavěna a jejich služby využívají celoročně stovky 

golfových hráčů i turistů ze všech koutů světa. Oblast Beleku je však dostatečně prostorná, a tak nová 

a stále modernější a dokonalejší golfová hřiště i nadále vznikají či se stávájící rozšiřují. Avšak nejenom 

kombinace golfové a koupací dovolené láká mnoho návštěvníků. Belek toho nabízí mnohem víc. Výlety k 

místům vykopávek a krátká návštěva Antalye nebo Side se doslova nabízí. I v blízkosti ležící pohoří Taurus 

je velkým ohniskem zájmu. Kromě toho nabízí mnoho hotelů, resp. resortů nádherné lázeňské a wellness-

ové zóny a navíc poskytují sportovní vyžití jako tenis, fotbal, surfování anebo plachtění. K nejznámějším 

golfovým klubům v oblasti Beleku a Antalye patří Antalya Golf Club, Gloria Golf Club, Kaya Eagles Golf 

Club a Tat Golf Belek. Transfer z letiště v Antalyi trvá asi 40 minut. 

AVSALAR
Oblíbené turistické letovisko  se rozprostírá asi 80 km od Antalye. Podobně jako v Antalyi zde vznikají 

nákupní zóny s typickými tureckými obchůdky doplněné nabídkou restaurací a kavárniček. Pro tuto ob-

last jsou charakteristické oblázkovo-písčité pláže s drobnými kameny pod vodou, což umožňuje u většiny 

hotelů vstup do moře z mola. Centrum letoviska poskytuje široké možnosti nákupů a zábavy.

SIDE
Bývalá pirátská osada  Side, místo Antonia a Kleopatry, které si dodnes dochovalo amfi teátr ze 2. sto-

letí, největší svého druhu na Anatolii. Pohled na staré město s ruinami byzantských kostelů, svatyní a 

římských lázní je možný z pláží přímo od hotelových kapacit. Romantické město se spoustou památek, 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 ostatních letovisek kvůli známé diskotéce pod širým nebem, Oxyd, 

která připomíná pohádkové komíny Kappadokie. V okolí historického městečka Side se nacházejí mnohé 

prázdninové vesničky s několika hotely většinou vyšší kategorie. Transfer z letiště v Antalyi trvá do Side 

asi hodinu.
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ALANYA Hotel GOLD ***+

SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

11 a 12 denní

poloha přímo u pláže

all inclusive

1. dítě do 12 let - pobyt zdarma

2. dítě do 3 let - pobyt zdarma 








Poloha:      

Hotel velmi dobré kvality je situován 20 m 

od písečné pláže. V blízkém okolí se nachází 

řada obchodů, barů a restaurací, vzdálenost 

hlavního obchodního centra letoviska přibliž-

ně 10 - 15 minut chůze.

Vybavení:     

Vstupní hala, recepce, výtah, restaurace 

s venkovní terasou, jídelna, TV místnost, bar, 

klimatizace, bazén, bazén pro děti, bazénový 

bar, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, 

sluneční terasa, bar,  animační programy 1x 

týdně, dětský koutek, fi tnesss. Za poplatek 

sauna, masáže, stolní tenis, internet, sejf na 

recepci, praní oděvů, lékařská služba.

Pokoje:    

Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou při-

stýlek jsou vybaveny klimatizací, telefonem 

s přímou volbou, TV, koupelnou, fénem a 

balkon s výhledem na moře. Možnost dětské 

postýlky. Hotel má specializované pokoje pro 

handikepované.

Strava:     

All inclusive zahrnuje stravu formou bufetu: 

snídaně 7.30 - 10.00, oběd 12.00 - 14.00, 

večeře 19.30 - 21.30,  coff ee break 16.00 

- 17.30, pool bar 10.00 - 23.00.  V ceně all in-

clusive jsou zahrnuty nealkoholické nápoje, 

cola, fanta, sprite, pivo, čaj, káva, místní alko-

holické nápoje (víno, raki, gin, vodka, likéry).

 
Pláž:     

Písečná pláž s bary, sprchami a převlékacími 

boxy  je vzdálena cca 20 m. Lehátka a slune-

čníky na pláži za poplatek.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010 all inclusive

16.790
all inclusive

cena od

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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ALANYAHotel GRAND UYSAL ****

SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

11 a 12 denní

komfortní hotel blízko pláže

all inclusive

1. dítě do 12 let - pobyt zdarma

2. dítě do 7 let - pobyt zdarma 








Poloha:      

Oblíbený hotel je umístěn cca 20 m od píseč-

né pláže. V blízkém okolí se nachází množství 

obchodů, do centra letoviska jezdí pravidelně 

místní doprava. 
Vybavení:     

Vstupní hala, recepce, klimatizace, lobby 

bar, výtah, jídelna, TV místnost, restaurace 

s venkovní terasou, venkovní bazén, dětský 

bazén, bazénový bar, lehátka a slunečníky 

u bazénu zdarma, vnitřní bazén, dětský kou-

tek, sluneční terasa, obchod se suvenýry, 

kadeřnictví, sauna (v ceně), fi tness, animační 

programy.  Za poplatek turecké lázně, masá-

že, stolní tenis, billiard,  internet, praní 

oděvů.

Pokoje:    

Dvoulůžkové pokoje s možností až tří přistý-

lek jsou vybaveny klimatizací, telefonem 

s přímou volbou, TV, ledničkou, kuchyňským 

koutem s vařičem a základním nádobím, 

koupelnou s fénem a balkonem s výhledem 

na moře. Sejf na pokoji za poplatek. Mož-

nost dětské postýlky. Hotel má specializo-

vané pokoje pro handikepované. 

Strava:     

All inclusive zahrnuje stravu formou bufetu: 

snídaně 7.00 - 9.00, pozdní snídaně 9.00 

- 10.00, oběd 12.30 - 14.00, snack 15.00 

- 17.00 (na pláži),  coff ee break 17.00 - 18.00 

(u bazénu), večeře 19.00 - 21.00, půlnoční 

polévka 23.00 - 24.00.  Bar u bazénu 10.00 

- 23.00, bar na pláži 10.00 - 18.30, lobby bar 

10.00 - 18.30.  V ceně all inclusive jsou zahr-

nuty nealkoholické nápoje, cola, fanta, sprite, 

minerální voda, čaj, káva, místní alkoholické 

nápoje (pivo, víno, raki, gin, vodka, likéry). 

Pláž:    

Písečná pláž s kamennými platy se nachází 

20 m od hotelu. V hotelovém baru na pláži 

nealko nápoje zdarma. Lehátka a slunečníky 

za poplatek.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

náš tip

17.790
all inclusive

cena od

all inclusive

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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ALANYA Hotel GÜRAL ***

SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

11 a 12 denní

poloha přímo u pláže   

 a blízko centra města

all inclusive

1. dítě do 12 let - pobyt zdarma








16.790
all inclusive

cena od

Poloha:      

Kvalitní hotel se nachází na rušné hlavní třídě 

ve vzdálenosti cca 50 m od nádherné Kleo-

patřiny pláže. Do centra Alanye se dostanete 

za 20 minut chůzí po plážové promenádě 

nebo místním autobusem. V blízkosti hotelu 

množství obchodů, restaurací a barů.

Vybavení:  
Recepce, TV salonek, restaurace s vnitřním 

a venkovním posezením, bar, bazénový bar, 

venkovní bazén pro dospělé s oddělenou 

dětskou částí (lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma), sluneční terasa, stolní tenis, kuleč-

ník (za poplatek), možnost WiFi připojení 

k internetu v baru, salonku a restauraci.

Pokoje:  
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 

jsou vybaveny klimatizací, telefonem, SAT 

TV, koupelnou s fénem a balkonem. Sejf 

na recepci za poplatek.

Stravování:  
All inclusive – snídaně, obědy, večeře formou 

bufetu, odpolední káva, čaj, zákusky. Neome-

zená konzumace nealkoholických a místních 

alkoholických nápojů (cola, fanta, sprite, 

minerální voda, káva, čaj, pivo, víno, rakije, 

gin, vodka). Za poplatek kapučíno, turecká 

káva, čerstvé ovocné džusy, nápoje balené 

v lahvích, ledový čaj, zmrzlina, občerstvení 

v baru na pláži.

Pláž:  
Hotel se nachází 50 m od Kleopatřiny pláže, 

která je považována za jednu z nejznáměj-

ších a nejkrásnějších pláží na světě. Na pláži 

sprchy, převlékací boxy, WC, hřiště na plážový 

volejbal, vodní sporty. Lehátka a slunečníky 

za poplatek. 

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010 all inclusive

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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ALANYAHotel SARITAS ****

SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

11 a 12 denní

ideální pro rodinnou dovolenou

poloha blízko pláže

all inclusive

1. dítě do 12 let - pobyt zdarma

2. dítě do 7 let - pobyt zdarma









17.790
all inclusive

cena od

Poloha:     

Oblíbený hotel, který se nachází 50 m od 

pláže v krásné zahradě na okraji letoviska, 

do centra pravidelné spojení místní dopra-

vou. V blízkosti hotelu množství obchodů 

a restaurací. Hotel je vhodný pro všechny 

věkové kategorie, zejména pro rodiny 

s dětmi.

Vybavení:  
Vstupní hala s recepcí, směnárna, restaura-

ce, snack bar, bazénový bar, venkovní bazén 

pro dospělé, bazén se skluzavkami pro děti 

(lehátka a slunečníky u bazénu zdarma), slu-

neční terasa, dětské hřiště, animační progra-

my, stolní tenis, plážový volejbal, obchod se 

suvenýry, prádelna, výtah, půjčovna kol a aut. 

Za poplatek kulečník, fi tnesss, sauna, turecké 

lázně, masáže, kadeřnictví. 

Pokoje:  
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou při-

stýlek jsou vybaveny klimatizací, telefonem, 

ledničkou, TV, koupelnou s fénem a balko-

nem. Sejf na pokoji za poplatek.

Stravování:  
All inclusive - snídaně, obědy, večeře formou 

bufetu. Zákusky a ovoce v baru u bazénu, 

odpolední snack - koláčky, sušenky, káva a 

čaj, alkoholické a nealkoholické nápoje místní 

výroby.

Pláž:  
Písečná pláž s jemnými oblázky a občasnými 

skalnatými platy se nachází ve vzdálenosti 

cca 50 m od hotelu. Na pláži plážový bar, vod-

ní sporty. Lehátka a slunečníky za poplatek.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

náš tip

all inclusive

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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ALANYA Hotel ALAIYE KLEOPATRA ****

SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

11 a 12 denní

kvalitní hotel blízko pláže

bohaté sportovní vyžití

all inclusive

1. dítě do 7 let - pobyt zdarma








18.790
all inclusive

cena od

Poloha:    

Velmi kvalitní hotelový komplex se nachází

na jedné z hlavních tříd, v blízkém okolí ná-

kupní možnosti. Hotelová pláž je vzdálena 

cca 50 m. 

Vybavení:  
Vstupní hala s recepcí, TV místnost, konfereč-

ní sál, hlavní restaurace, lobby bar (možnost 

připojení na internet za poplatek), bazénový 

bar, vitaminový bar, venkovní a vnitřní bazén 

(lehátka a slunečníky u bazénu zdarma), dět-

ský bazén, dětské hřiště, animační programy, 

fi tnesss, stolní tenis, šipky, obchod. Za popla-

tek sauna, masáže, turecké lázně, kadeřnictví, 

kulečník, fotograf, prádelna.

Pokoje:  
Komfortní dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky jsou vybaveny klimatizací, telefo-

nem, ledničkou, SAT TV,  koupelnou s vanou 

a fénem a balkonem. Sejf na pokoji za popla-

tek.

Stravování:  
All inclusive - snídaně, obědy, večeře formou 

bufetu, odpolední káva, čaj, zákusky, místní 

alkoholické a nealkoholické nápoje. Za popla-

tek ledový čaj, capuccino, pomerančový džus, 

ayran.

Pláž:  
Nádherná písčitá Kleopatřina pláž se nachá-

zí ve vzdálenosti asi 50 m od hotelu. Na pláži 

bohatá nabídka vodních sportů, občerstve-

ní. Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010 all inclusive

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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ALANYAHotel KLEOPATRA ROYAL PALM ****

SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

11 a 12 denní

poloha přímo u pláže

příjemná atmosféra

all inclusive

1. dítě do 12 let - pobyt zdarma

2. dítě do 7 let - pobyt zdarma









17.790
all inclusive

cena od

Poloha:     

Oblíbený hotel s příjemnou atmosférou se na-

chází cca 50 m od Kleopatřiny pláže. Nedale-

ko od hotelu restaurace, bary a obchody. Do 

obchodního centra přibližně 10 minut chůze.

Vybavení:  
Recepce, směnárna, TV místnost, výtah, 

restaurace s vnitřním a venkovním pose-

zením, restaurace á la carte, bar, snack bar, 

bazénový bar, venkovní bazén pro dospělé, 

dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma), dětské hřiště, animační programy 

a speciální show, zahrada, stolní tenis, šipky, 

plážový volejbal. Za poplatek sauna, masáže, 

turecké lázně, kosmetický salon, kulečník, 

internet. 

Pokoje:  
Dvoulůžkové pokeje s možností přistýlky 

jsou vybaveny klimatizací, minibarem, tele-

fonem, SAT TV, rádiem, koupelnou s vanou 

nebo sprchou a balkonem. Sejf na pokoji 

za poplatek. 

Stravování:  
All inclusive – snídaně, obědy a večeře for-

mou bufetu, odpolední snack; káva, čaj a 

zákusky, místní alkoholické a nealkoholické 

nápoje.

Pláž:  
Krásná písečná pláž se nachází cca 50 metrů 

od hotelu. Na pláži možnost vodních sportů, 

občerstvení. Lehátka a slunečníky na pláži za 

poplatek.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

náš tip

all inclusive

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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ALANYA Hotel KLEOPATRA LIFE ***

SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava 

11 a 12 denní

oblíbený hotel s výbornou polohou

all inclusive

1. dítě do 7 let - pobyt zdarma







16.290
all inclusive

cena od

Poloha:     

Hotel s výbornou polohou je umístěn v první 

řadě plážových hotelů, cca 20 m od pláže Kle-

opatra. V blízkém okolí se nachází obchody, 

bary a restaurace, hlavní obchodní centrum 

letoviska přibližně 10 minut chůze.

Vybavení:     

Vstupní hala s recepcí, restaurace s venkovní 

terasou, bar, bazén s dětským brouzdalištěm 

(lehátka a slunečníky u bazénu zdarma), pool 

bar/snack bar, sluneční terasa, výtah, WiFi 

internet v hale, fi tnesss, stolní tenis, billiard, 

hudební večery. Masáže a praní oděvů za po-

platek.

Pokoje:     

Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou 

vybaveny klimatizací, telefonem s přímou 

volbou, SAT TV, koupelnou s fénem a balko-

nem s přímým nebo částečným výhledem na 

moře. Sejf a minibar na pokoji za poplatek. 

Možnost dětské postýlky.

Strava:     

All inclusive zahrnuje stravu formou bufe-

tu: 8.30 - 10.00 snídaně, oběd 12.30 - 14.00, 

večeře 19.30 - 21.30,  coff ee break 17.00 - 

18.00, bar 11.00 - 23.00.  V ceně jsou zahrnuty 

nealkoholické nápoje, pivo, místní alkoholic-

ké nápoje (víno, raki, gin, vodka, likéry), čaj, 

káva. 

Pláž:     

Překrásná písečná Kleopatřina pláž s prome-

nádou se nachází asi 20 m od hotelu. Na pláži  

k dispozici WC, sprchy, převlékací boxy, bary 

a hřiště pro plážový volejbal. Možnost vod-

ních sportů. Lehátka a slunečníky na pláži za 

poplatek.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010 all inclusive

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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ALANYAHotel REMI ***+

SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

11 a 12 denní

ideální pro rodinnou dovolenou

all inclusive

1. dítě do 7 let - pobyt zdarma







19.290
all inclusive

cena od

Poloha:     

Oblíbený hotel s příjemnou atmosférou se 

nachází v centru letoviska ve vzdálenosti asi

150 m od písečné Kleopatřiny pláže.

Vybavení:     

Vstupní hala s recepcí, směnárna, restaurace 

s venkovní terasou, bar, TV místnost, bazén, 

dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma), výtah, obchod s drobnými potřeba-

mi a suvenýry, fi tnesss, billiard, stolní fotbal, 

kadeřnictví, lékařská pomoc. Turecké lázně 

(hamam), parní lázně, sauna, masáže, praní 

oděvů a WiFi internet za poplatek.

Pokoje:     

Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou 

vybaveny klimatizací, telefonem, SAT TV, kou-

pelnou s fénem a balkonem. Sejf  na pokoji za 

poplatek. Možnost dětské postýlky.

Strava:     

All inclusive zahrnuje stravu formou bufetu: 

snídaně 7.30 - 10.00, oběd 12.00 - 14.00, 

večeře 19.30 - 21.30,  coff ee break 16.00 

- 17.30, pool bar 10.00 - 23.00.  V ceně all in-

clusive jsou zahrnuty nealkoholické nápoje, 

cola, fanta, sprite, pivo, čaj, káva, místní alko-

holické nápoje (víno, raki, gin, vodka, likéry).

Pláž:     

Krásná písečná pláž se nachází cca 150 metrů 

od hotelu. Na pláži jsou klientům k dispozici 

sprchy, převlékací boxy, hřiště pro plážový 

volejbal. Možnost občerstvení a vodních spor-

tů. Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010all inclusive

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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1. DÍTĚ DO 12 LET
POBYT ZDARMA

ALANYA Hotel AZAK BEACH ***

SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

11 a 12 denní

výhodná poloha přímo u pláže

polopenze

1. dítě do 12 let - pobyt zdarma

2. dítě do 7 let - pobyt zdarma








15.790
včetně polopenze

cena od

Poloha:  
Hotel je umístěn přímo u krásné písečné plá-

že. Vzdálenost do centra letoviska asi 250 m,

v blízkém okolí dobré nákupní možnosti.  

Vybavení:     

Vstupní hala, recepce, restaurace, restaurace 

á la carte, lobby bar, výtah, jídelna, TV salon, 

bazén, dětský bazén (lehátka a slunečníky u 

bazénu zdarma), bazénový bar, sluneční tera-

sa, plážový bar, kadeřnictví, fi tness, animační 

programy. Za poplatek turecké lázně, sauna, 

jacuzzi, masáže, stolní tenis, billiard,  internet 

a praní oděvů.

Pokoje:    

Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou 

přistýlek jsou vybaveny klimatizací, telefo-

nem s přímou volbou, SAT TV, koupelnou s fé-

nem a balkonem s výhledem na moře. Mini-

bar, sejf a internet za poplatek. Možnost 

dětské postýlky.

Strava:     

Snídaně a večeře formou bohatého bufetu. 

Pláž:    

Krásná písečná pláž se nachází přímo před 

hotelem. Na pláži jsou klientům k dispozi-

ci sprchy, převlékací boxy, hřiště pro plážový 

volejbal. Možnost občerstvení a vodních spor-

tů. Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010 přímo u pláže

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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ALANYAHotel PANORAMA ****

SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

11 a 12 denní

komfortní hotel přímo u pláže

all inclusive

1. dítě do 12 let - pobyt zdarma







23.920
all inclusive

cena od

Poloha:     

Čtyřhvězdičkový hotelový komplex s dlouhou 

tradicí se skládá z několika budov a disponuje 

celkem 240 pokoji. Je situován v blízkosti jed-

né z hlavních obchodních tříd letoviska, vzdá-

lenost od písečné pláže přibližně 100 m. Hotel 

je vhodný pro všechny věkové kategorie.

Vybavení:  
Recepce, restaurace s vnitřním a venkovním 

posezením, restaurace á la carte, bar, snack 

bar, bar u bazénu, plážový bar, venkovní ba-

zén pro dospělé s dětským brouzdalištěm 

(lehátka a slunečníky u bazénu zdarma), TV 

salonek, dětské hřiště, dětský klub, zahrada, 

obchod, denní a večerní animační programy 

(šipky, aktivity v bazénu, živá hudba, turecká 

noc atd.), tenis, fi tnesss, volejbal, kulečník. Za 

poplatek sauna, masáže a internet.

Pokoje:  
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 

jsou vybaveny klimatizací, telefonem, SAT TV, 

minibarem, koupelnou s fénem a balkonem. 

Sejf na pokoji za poplatek. 

Stravování:  
All inclusive - snídaně, obědy, večeře formou 

bufetu, pozdní snídaně, odpolední snack. 

V ceně all inclusive jsou zahrnuty nealkoholic-

ké nápoje, cola, fanta, sprite, pivo, čaj, káva, 

místní alkoholické nápoje (víno, raki, gin, vod-

ka, likéry).

Pláž:  
Krásná písčitá pláž je vzdálena cca 100 m od 

hotelového komplexu. Na pláži široká nabíd-

ka vodních sportů a občerstvení. Lehátka a 

slunečníky za poplatek.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010all inclusive

náš tip

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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ALANYA Hotel MARITIM CLUB ALANTOUR *****

SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

11 a 12 denní

přímo u pláže

bohaté kulturní a sportovní vyžití

all inclusive

1. dítě do 10 let - pobyt zdarma








27.790
all inclusive

cena od

Poloha:     

Hotelový areál se nachází přímo u pláže, do-

prava do centra letoviska (cca 2 km) je zajišťo-

vána minibusy přibližně každých 10 minut.    

Vybavení:     

Recepce, vstupní hala, všechny společné 

prostory klimatizovány, venkovní a vnitřní 

restaurace, jídelna, lobby bar, TV salon, dět-

ský klub pro děti 4-12 let, dětské hřiště, výtah, 

zahrada 45 000 m2, dva bazény, dětský bazén 

(lehátka a slunečníky u bazénu zdarma), 

bazénový bar, vnitřní bazén, 400 metrů dlou-

há vlastní pláž, plážový bar, animační pro-

gramy - aerobic, aqua fi tness, tanec, večerní 

show, fi tness, obchody, kiosky, butik, snack 

bar, internet, knihovna, 2 hřiště pro plážový 

volejbal. Za poplatek 3 tenisové kurty, turec-

ké lázně hammam, internet, sauna, masáže, 

stolní tenis, billiard, lukostřelba, praní oděvů, 

kadeřnictví.

Pokoje:    
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou při-

stýlek jsou vybaveny klimatizací, telefonem, 

SAT TV, internetem, koupelnou s vanou a 

fénem a balkonem nebo terasou. K dispozici 

pokoje pro handikepované. Za poplatek sejf 

na pokoji a minibar. Všechny pokoje směr 

moře.

Strava:     

All inclusive - snídaně, obědy, večeře formou 

bufetu, pozdní snídaně, odpolední snack. 

V ceně all inclusive jsou zahrnuty nealkoholic-

ké nápoje, cola, fanta, sprite, pivo, čaj, káva, 

místní alkoholické nápoje (víno, raki, gin, 

vodka, likéry).

Pláž:     

Malebná, 400 m dlouhá hotelová písečná pláž 

se nachází přímo u hotelu. K dispozici plážo-

vý bar, volejbalové hřiště, možnost vodních 

sportů. Lehátka a slunečníky na pláži zdarma.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010 all inclusive

včetně letištních tax a 
palivového příplatku



w w w . a n c o r a . c z 45w w w . a n c o r a . c z 47

ALANYAHotel GRAND KAPTAN *****

SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

11 a 12 denní

komfortní hotel přímo u pláže

ultra all inclusive

1. dítě do 7 let - pobyt zdarma







25.790
ultra all inclusive

cena od

Poloha:     

Oblíbený hotel se nachází ve vzdálenosti 20 

m od pláže a 2 km od centra města - 6x denně  

je v daných intervalech zajišťována doprava 

do centra hotelovým shuttle busem zdarma. 

Nákupní centrum cca 50 m od hotelu.

Vybavení:      

Recepce, vstupní hala, klimatizované společ-

né prostory, 5 výtahů, směnárna, restaurace, 

2 restaurace á la carte, jídelna, lobby bar, 

bazén s jacuzzi, dětský bazén (slunečníky a 

lehátka u bazénu zdarma), bazénový bar, slu-

neční terasa, vnitřní bazén, TV a video salon, 

dětský miniklub 4 - 12 let, lékařská služba, 

fi tnesss, zahrada, minimarket, snack bar, bar 

na střešní terase, internet café, WiFi internet, 

kadeřnictví, animační programy, půjčovna 

aut a jízdních kol. V ceně ultra all inclusive je 

zahrnuta sauna, turecké lázně kettle, fi tnesss, 

čaj a káva na pokoji, sejf na pokoji, minerální 

voda v minibaru na pokoji a stolní tenis. 

Pokoje:    
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou při-

stýlek jsou vybaveny klimatizací, telefonem, 

SAT TV, internetem, sejfem, minibarem s mi-

nerální vodou zdarma, servisem čaje a kávy 

na pokoji, plážovými osuškami, koupelnou s 

vanou/sprchou a fénem, balkonem s výhle-

dem na moře. Možnost dětské postýlky. 

Strava:  
V ceně ultra all inclusive je zahrnuto:  

strava formou bufetu: snídaně 7.00-10.00, 

pozdní snídaně 10.00-11.00, oběd 12.30-14.00, 

večeře 19.00-21.30, snack bufet 15.00-16.00, 

coff ee break 15.00-16.00, zmrzlina 11.00- 

17.00, ovoce 11.00-16.00, espresso, turecká 

káva 11.00-24.00, noční jídlo 24.00-00.45,  

nealkoholické nápoje, cola, fanta, sprite, 

minerální voda, čaj, káva, místní alkoholické 

nápoje (pivo, víno, gin, vodka, likéry).

Pláž:     

Písečná pláž je vzdálena 20 m od hotelu, na 

pláži k dispozici plážový bar, sprchy a převlé-

kací boxy. Hotelové lehátka a slunečníky na 

pláži zdarma. 

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

náš tip

ultra all inclusive

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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AVSALAR Hotel JUSTINIANO BEACH ****

SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

11 a 12 denní

oblíbený hotel přímo u pláže

výhodná poloha blízko centra

all inclusive

1. dítě do 12 let - pobyt zdarma








26.790
all inclusive

cena od

Poloha:     

Oblíbený hotel se nachází přímo u malebné 

pláže nedaleko od centra oblíbeného turis-

tického letoviska Avsalar, které je proslulé 

typickými tureckými obchůdky, kavárnami a 

restauracemi. Pro dopravu do centra letovis-

ka Alanye je možné využít místní minibusy, 

tzv. dolmuši.

Vybavení:  
Vstupní hala s recepcí, výtah, obchod se su-

venýry, hlavní restaurace s vnitřním a ven-

kovním posezením, turecká restaurace á la 

carte, bar, snack bar, bar u bazénu, TV salonek, 

venkovní bazén pro dospělé, dětské brouzda-

liště (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma), 

miniklub, animační programy, stolní tenis, 

plážový volejbal a fi tnesss. Za poplatek teni-

sové kurty, kulečník, turecké lázně, sauna, 

internet a praní oděvů. 

Pokoje:  
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 

jsou vybaveny telefonem, SAT TV, minibarem, 

koupelnou s fénem a balkonem. Sejf na poko-

ji za poplatek.

Stravování:  
All inclusive - snídaně, obědy, večeře for-

mou bufetu, bohaté občerstvení během dne, 

odpolední káva, čaj, pečivo; neomezené 

množství rozlévaných nealkoholických a míst-

ních alkoholických nápojů v době od 10.00 do 

24.00 hodin.

Pláž:  
Hotel se nachází přímo u písčité pláže s poz-

volným vstupem do moře. Na pláži jsou k dis-

pozici zdarma lehátka, slunečníky a osušky. 

Široká nabídka občerstvení a vodních aktivit.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010 all inclusive

včetně letištních tax a 
palivového příplatku



w w w . a n c o r a . c z

SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

11 a 12 denní

krásná písčitá pláž přímo u hotelu

služby na vysoké úrovni

utlra all inclusive

1. dítě do 7 let - pobyt zdarma








29.790
ultra all inclusive

cena od

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010
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ultra all inclusive

SIDEHotel SUNRISE QUEEN *****

Pláž:  
Krásná písčitá pláž, oceněná Modrou vlajkou 

pro čistotu, se nachází přímo u hotelu. Na 

pláži široká nabídka vodních sportů, lehátka, 

slunečníky a ručníky zdarma.

Poloha:     

Komfortní hotel s kapacitou 347 pokojů, sklá-

dající se z hlavní budovy a čtyř přilehlých 

komplexů, se nachází nedaleko historického 

města Side, které je prázdninovým rájem 

středozemního pobřeží. Hotel nabízí jedineč-

né možnosti ke strávení skvělé dovolené.

Vybavení:  
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2x á-

la-carte restaurace, lobby bar, bar na terase, 

vitamin a Ampfi  bar, bar u bazénu, vnitřní 

bazén, 3 venkovní bazény, několik dětských 

bazénů (lehátka a ručníky zdarma), miniklub 

a minidisco pro děti do 12 let, dětské hřiště, 

animační programy, obchůdky, fi tnesss a 

wellness centrum - turecké lázně, sauna, 

pára, squash, stolní tenis, kulečník, šipky, 

boccia, lukostřelba, plážový volejbal, aerobik, 

vodní aerobik, pilates, jóga, stolní hry, 1x týd-

ně taneční kurz, night club a turecká noc, 2x 

týdně živá hudba. Za poplatek tenis, kadeřník, 

lékař a půjčovna aut.

Pokoje:   

Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 

jsou vybaveny klimatizací, telefonem, SAT 

TV, minibarem, sejfem, koupelnou s vanou a 

fénem a balkonem nebo terasou.

Stravování:  
V ceně ultra all inclusive je zahrnuto:  

snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 

pozdní snídaně, odpolední, káva, čaj, sušenky 

(11.00-17.00 hod.), občerstvení - ovoce, zele-

nina, grilované speciality, sandviče, zmrzlina, 

teplé a studené nápoje (vše 12.00-17.00 

hod.), á la carte restaurace s tureckými pokr-

my (19.00-21.00 hod.), á la carte restaurace 

s mořskými specialitami, lobby bar - teplé a 

studené nápoje, sandviče (24 hodin denně),  

vitamin bar - veškeré druhy nápojů, lehké 

svačiny, Ampfi  bar - salonek s animacemi, 

koktejly a nápoje, každou noc animační večer; 

night club - teplé a studené nápoje. Pro děti 

- dětský bufet, pravidelná hodina věnovaná 

dětskému jídlu.

včetně letištních tax a 
palivového příplatku



w w w . a n c o r a . c zw w w . a n c o r a . c z

SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

11 a 12 denní

hotel vysoké kvality přímo u pláže

příjemná atmosféra   

ultra all inclusive

1. dítě do 12 let - pobyt zdarma








31.790
ultra all inclusive

cena od

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

ultra all inclusive
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SIDE Hotel SUENO BEACH *****

Poloha:   
Moderní hotel vysoké kvality s kapacitou 760 

pokojů se nachází v zalesněné části Sorgun 

přímo u pláže ve vzdálenosti 1 km od historic-

kého centra Side - k dopravě lze využít míst-

ních minibusů tzv. dolmuši nebo taxi. 

Vybavení:  
Vstupní hala s recepcí, 9 konferenčních míst-

ností, hlavní a venkovní restaurace, restau-

race á la carte (rybí, italská, mexická, turec-

ká, barbeque, fondue), 2 kavárny, pivnice, 

obchod s potravinami, dárkovými předměty a 

suvenýry, klenotnictví, boutique, kadeřnictví, 

půjčovna aut, lobby, hamak, luna, bowling a 

vitamin bar, discobar, 3 vnitřní bazény (jeden 

vyhřívaný), venkovní bazén se skluzavkami, 

dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma), lillipop dětský klub a teenage klub, 

animační programy, hudební show (karaoke, 

kabaret, revue), 2x denně kino, 2 fotbalové 

hřiště, 4 tenisové kurty, minilunapark a 

miniautodrom a další (3 vstupenky na osobu 

zdarma), 4 bowlingové dráhy a videohry (za 

poplatek), stolní tenis, šipky, stolní fotbal, 

kulečník, internetový koutek, fi tnesss, spa a 

wellness centrum - sauna, turecké lázně, pára, 

solárium, masáže; basketbalové a volejbalo-

vé hřiště, minigolf, minifotbal, aerobic, vodní 

aerobic, pilates.

Pokoje:    

Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou při-

stýlek jsou vybaveny klimatizací, telefonem, 

SAT TV, minibarem, sejfem, koupelnou s va-

nou a fénem a balkonem. U některých pokojů 

možnost přístupu na internet. 

Stravování:  
V ceně ultra all inclusive je zahrnuto:  

snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozd-

ní snídaně, odpolední snack, půlnoční snack. 

Neomezené množství rozlévaných nealkoho-

lických a alkoholických nápojů místní výroby 

v lobby,  bowling, vitamin a disco baru, v ka-

várně Türk a na diskotéce.

Pláž:     

Písčitá pláž se nachází přímo u hotelu, lehát-

ka, slunečníky a plážové osušky zdarma. Na 

pláži široká nabídka vodních sportů - kajaky, 

kanoe, windsurfi ng, dále pak plážový volej-

bal a fotbal.včetně letištních tax a 
palivového příplatku



w w w . a n c o r a . c z

SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

11 a 12 denní

privátní písčitá pláž přímo u hotelu

vysoká úroveň služeb

all inclusive

1. dítě do 7 let - pobyt zdarma








31.790
all inclusive

cena od

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

all inclusive

SIDEHotel KAYA *****
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Poloha:     

Krásný a luxusní hotel s kapacitou 432 pokojů, 

skládající se z hlavní budovy a několika nízko-

podlažních budov, umístěný v piniovém háji, 

leží přímo u pláže v blízkosti uměle vybu-

dovaného jezera. Je vzdálen 4 km od města 

Manavgat a 7 km od Side, kam se bez problé-

mu dostanete místními minibusy. Hotel byl 

v roce 2005 kompletně zrekonstruován a dis-

ponuje pestrou nabídkou aktivit pro dospělé i 

pro rodiny s dětmi .

Vybavení:   

Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace 

s vnitřním a venkovním posezením, á la carte 

restaurace, TV salonek, lobby bar, disco bar,  

bar u bazénu, 2 velké bazény, relax bazén, 

vnitřní bazén, venkovní dětský bazén se sklu-

zavkami (lehátka, slunečníky, ručníky u bazé-

nů zdarma), diskotéka, živá hudba, minidisco 

pro děti, dětský klub (4-8 let), maxies klub 

(8-12), teenage klub (12-16). Turecké lázně, 

sauna, hry u bazénu a na pláži, tenisové kurty, 

basketbalové a volejbalové hřiště, stolní tenis, 

šachy, backgammon, šipky, karty, minigolf, 

aerobic, tělocvična, animační programy, zá-

bavné programy - revue, kabarety, show. 

Za poplatek vodní sporty, kulečník, teniso-

vá výbava, internet café, masáže, jacuzzi, 

nákupní centrum, prádelna.

Pokoje:   

Krásné a prostorné dvoulůžkové pokoje 

s možností přistýlky jsou vybaveny klimati-

zací, telefonem, SAT TV, minibarem, sejfem, 

koupelnou s vanou a fénem a balkonem.

Stravování:   

All inclusive - snídaně, obědy, večeře formou 

bufetu, pozdní snídaně, dětské večeře, á-la- 

carte restaurace nutno s rezervací (italská, 

čínská, rybí, barbecue), občerstvení v nomád-

ském stanu, odpolední občerstvení na pláži 

a u bazénu, odpolední káva, čaj, sladkosti, 

půlnoční občerstvení, nealkoholické a alko-

holické nápoje místní výroby (10:00 - 24:00 

hod, na diskotéce do 01:30 hod.).

Pláž:   

Privátní písčitá pláž je součástí hotelového  

komplexu. Lehátka a slunečníky na pláži 

zdarma, plážové ručníky za vratný depozit. 

Za poplatek možnost vodních sportů a sportů 

na pláži - banana, windsurfi ng, kanoe, vodní 

lyže, vodní skútry, plážový volejbal.
včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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SLEVA 10%

odlety Praha, Brno, Ostrava

11 a 12 denní

největší golfový areál v Turecku

polopenze

1. dítě do 7 let - pobyt zdarma







35.790
polopenze

cena od

Poloha:   
Hotelový areál s 511 pokoji a 1250 lůžky je 

situován přímo u 500m dlouhé písečné pláže 

v letovisku Belek ve vzdálenosti 40 km od An-

talye a 7 km od centra Beleku. Hotelový kom-

plex se skládá ze 3 částí - Gloria Golf Resort, 

Gloria Verde Resort Spa a největší golfový 45 

jamkový areál v Turecku (18 jamkový „Old“ 

+ 9 jamkový + 18 jamkový „New“). Spojení 

mezi areály zajištuje hotelový minibus.

Vybavení:   
Vstupní hala s recepcí, 6 restaurací, restaurace 

á la carte, 6 barů, venkovní bazény, dětské 

bazény, bazénový bar, sluneční terasa, 2 kry-

té bazény, sportovní hala (177 m2), hotelová 

pláž, profesionální animační programy pro 

děti i dospělé, dětské hřiště, výtah, fi tnesss 

centrum, zahrada, snack bar, mini-supermar-

ket, internet, za poplatek sauna. 

Pokoje:   
Komfortní dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky jsou vybaveny centrální klimatizací, 

telefonem s přímou volbou, plazmovou SAT 

TV, sejfem, minibarem, WiFi internetem, kou-

pelnou s vanou/sprchou a fénem a terasou 

nebo balkonem. Za poplatek nadstandartní 

pokoje, apartmány nebo vily. 

Služby  zahrnuté v ceně pobytu:  
Dětský klub, minikino, sauna, turecké lázně, 

sejf, fi tnesss, animační programy, plážový 

volejbal, vodní polo, aerobik, minifotbal, ve-

černí show, open air disco, tenisové kurty 

s večerním osvětlením, stolní tenis, parkování, 

používání bazénů včetně lehátek a slunečníků, 

plážové ručníky a osušky, nepřetržitý poko-

jový servis. 

Placené služby:  
Používání golfového hřiště, lekce golfu, mi-

nigolf, lekce tenisu, vodní plážové sporty, 

telefon, kadeřnictví, půjčovna aut, masáže, 

lékařská služba, elektronické hry, Thalasso 

Center (Gloria Verde Resort Spa).

Strava:  
Snídaně a večeře formou bohatého bufetu.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

náš tip

BELEK Hotel GLORIA GOLF RESORT *****
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Pláž:   

Privátní 500m dlouhá písečná pláž je součástí 

hotelového  komplexu. Lehátka a slunečníky 

na pláži zdarma. Za poplatek možnost vod-

ních sportů a sportů na pláži - banana, wind-

surfi ng, kanoe, vodní lyže, vodní skútry, 

plážový volejbal.
včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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UŽITEČNÉ INFORMACE  - TURECKO
TURECKO:        

Měna, valuty, výměna peněz 

Turecká měnová jednotka je TRY = turecká lira. Vzhledem k infl aci je turecká lira  měnou 

velmi proměnlivou, její kurz může změnit i několikrát za týden. Pokud se rozhodnete 

měnit euro či dolary na turecké liry, doporučujeme vyměnit si peníze častěji a v menších 

částkách. Nejlépe je měnit valuty ve směnárnách či bankách – v hotelových směnárnách 

bývají obvykle vysoké poplatky. V obchodech a tržnicích je běžné platit přímo v eurech 

nebo amerických dolarech. Pokud vlastníte kreditní kartu, můžete využít bankomatu, 

ten však vydává hotovost pouze v místní měně. V přímořských letoviscích je běžné, že 

většina obchodů přijímá i kreditní karty. V hotelech počínaje kategorií **** se kreditní 

karty běžně přijímají. V nižších kategoriích pouze výjimečně.   

Zdravotní péče, očkování, lékařská služba, hygiena, pojištění 
Do Turecka není třeba žádné povinné očkování. V případě zdravotních potíží je běžné, že 

ošetření v hodnotě do 100 lir se platí hotově. Na tuto částku vystaví lékař doklad, který 

bude proplacen v pojišťovně v ČR. Obvyklá bývá hotovostní platba rovněž za léky. 

U těchto plateb je obvyklá i spoluúčast. O její výši se informujte u své pojišťovny. Částky 

nad 100 lir pak hradí přímo pojišťovna, u které je klient pojištěn. Je nutné shromažďovat 

veškeré doklady související s pojistnou událostí, tzn. i účty za telefony, dopravu, léky 

apod. V každém případě jsou zde jednoznačně určující podmínky, které máte ve smlou-

vě s vaší pojišťovnou. Obecně lze konstatovat, že privátní lékařská péče je v Turecku na 

vysoké úrovni. Lékárny (etzane) jsou dobře vybaveny a setkáte se s nimi v dostatečném 

množství v každém městě a turistickém letovisku, otevírací doba je stejná jako v obcho-

dech. Minimálně jedna vždy funguje jako pohotovostní. Dodržujte základní hygienické 

návyky, myjte si ruce před jídlem a po použití toalety. Přestože je voda na hotelích hygi-

enicky nezávadná, je velmi chlorovaná. Nezapomeňte sebou vzít repelent a kvalitní olej 

nebo mléko na opalování s vyšším faktorem proti UV záření. 

Doprava, taxi,  půjčování aut, motocyklů 

Autobusová doprava ve městech je ve většině případech zajišťována tzv. dolmušem – 

minibusem. Dolmuše jsou malé sběrné autobusy, které nemají pevný jízdní řád a kromě 

centra města nemají ani pevně stanovené zastávky. Dolmuše zastavují na znamení 

(mávnutí rukou apod.). Jízdné se platí přímo řidiči, cena jízdného je vyznačena na ceníku 

umístěném v blízkosti řidiče. Dolmušem se lze dopravit i z blízkosti hotelu do centra 

města. V autobusech ani v dolmuši se nedává spropitné. Nepovažuje se za vhodné, aby 

vedle sebe seděli v autobuse muž a žena, kteří se navzájem neznají. Pokud vás řidič 

přesadí na jiné místo, nebraňte se. Pokud si budete chtít v Turecku zapůjčit automobil 

nebo motorku, je nutné mít speciální mezinárodní doložku k řidičskému průkazu, kte-

rou vystavuje dopravní inspektorát. Většina taxíků má instalován taxametr, takže s 

cenou obvykle nebývá problém. Vždy je však výhodné informovat se na cenu jízdy pře-

dem.   

Společenské zvyklosti a obyčeje, vstup do mešit 

Turecko je zemí velmi pohostinnou a tolerantní. Přesto je třeba nepodceňovat kulturní 

odlišnosti islámu a zejména respektovat velkou úctu, která v Turecku patří islámu, státu 

a státním symbolům včetně zakladatele státu, Mustafy Kemala Atatürka. Citlivým 

tématem je také kurdská otázka. Do mešit se vstupuje bez obuvi. Muži by měli mít dlou-

hé kalhoty, ženy pak kalhoty nebo dlouhou sukni, zahalená ramena a zakryté vlasy. 

Pokud se klientovi naskytne možnost navštívit mešitu a není k tomu vhodně oblečen, 

lze si zapůjčit dané části oděvu přímo u mešity. Při návštěvě mešity je vždy nutno akcep-

tovat zvyklosti a tradice dané země (a to nejen při návštěvě mešity) a tomu přizpůsobit 

i chování. Nikdy by se nemělo procházet před modlícím se člověkem a uvnitř mešity by 

se nemělo fotit s bleskem. Ve večerních hodinách je vhodnější, aby se mladá žena pohy-

bovala v doprovodu jiné ženy nebo muže a nedoporučuje se příliš vyzývavé oblečení. Na 

návštěvě by bylo velkou urážkou nezout si boty.   

Pobyt v hotelu 

Ve všech hotelech bez vyjímky platí zákaz donášet  do hotelu jídlo a pití z vnějších lokalit.  

V každém hotelu je na recepci či v její blízkosti trezor, ve kterém si můžete za poplatek 

uložit cenné předměty, cestovní doklady či peníze. Po příjezdu k hotelu doporučujeme 

Před vaším odjezdem si prosím prostudujte několik rad a užiteč ných informací na cestu: zkontrolovat, zda máte všechna zavazadla. V případě, že tak neučiníte a později zjistíte, 

že jste zapomněli zavazadlo v autobuse, nemáte v případě ztráty nárok na náhradu a 

nevyhnete se nepříjemným dohadům. Podle mezinárodních dohod musí být pokoje v 

hotelu v poslední den pobytu vyklizeny obvykle do 12:00 hod. Uložení zavazadel je mož-

né v hotelové recepci, nebo v místnosti k tomu určené. Elektrické zástrčky jsou stejné 

jako v ČR. U hotelového klíče bývá obvykle přiložena klíčenka, která se vkládá do speci-

ální zásuvky umístěné při vchodu do pokoje. Tím se uzavře v pokoji elektrický okruh a je 

možné rozsvítit a používat el. zástrčky.  

Spropitné 

V hotelech vyšší kategorie se nechává spropitné portýrovi, který odnáší zavazadla. V 

tureckých hotelech je také vypracován zvláštní systém kasiček na spropitné. Ty jsou 

uloženy na viditelných místech v různých částech hotelu. Např. pro recepční je uložen na 

recepci, pro číšníky na baru, pro kuchaře u jídelních bufetů apod. Neočekává se od hosta, 

že bude tipovat každý den, ale je obvyklé na konci pobytu v každé z těchto kasiček něco 

zanechat. Pokud je host spokojen s úklidem svého pokoje, může tuto službu ohodnotit 

tím, že zanechá spropitné pokojské např. na nočním stolku. Dále se klient může setkat s 

tím, že pokud se zúčastní nějakého organizovaného fakultativního výletu, bude s nej-

větší pravděpodobností vybíráno spropitné pro řidiče autobusu. 

Nakupování 
Turci velmi rádi obchodují. Obchod není jenom způsob obživy nebo povolání, ale je to 

hra. Ta má však svá pravidla a je vázaná na určitá místa. Obecně platí, že v kamenném 

obchodě bývá cena pevná, je napsaná na cenovce a není slušné o ní diskutovat. Na baza-

ru nebo v malém pouličním krámku je možné smlouvat. Podle některých pramenů se 

nesmlouvá při nákupu potravin.  

Šperky 

Zlato dostanete v Turecku všude a levně, ale nesmíte je všude a levně koupit. Vždy je 

třeba vybírat kamenný obchod, nikdy nekupovat na ulici nebo na běžném bazaru. Něk-

teré obchody mají na svých dveřích certifi kát, že majitel je plnoprávným členem cechu 

zlatníků. Zde je již určitý předpoklad, že si neodvezete domů vyleštěný plíšek. Samostat-

nou kapitolou jsou výrobny šperků, které můžete navštívít a pozorovat zlatníky při práci. 

Po prohlídce dílen vás odvedou do jiných místností, kde vám nabídnou malé občerstve-

ní a kde si můžete dále prohlížet nekonečné vitríny s klenoty. Pokud zatoužíte po něčem, 

co zrovna nemají na skladě, jsou ochotni vám šperk vyrobit na míru a za pár dní dovézt 

až do hotelu, samozrejmě zadarmo.  

Vývoz různých předmětů a zboží 
Z Turecka je zakázáno vyvážet předměty starší 20-ti let. Doporučujeme klientům, aby 

cennější dárkové a upomínkové předměty nakupovali s opatrností. V historických loka-

litách a chrámech, někdy i na pobřeží, můžete nalézt množství úlomků amfor a jiných 

keramických předmětů. Není však rozumné odvážet si do vlasti velké množství těchto 

věcí, přestože jste je našli na zemi. Případné kontroly na letišti hodnotí tento čin jako 

vážný delikt.  

Pitná voda 

Voda z vodovodu není v Turecku pitná v našem smyslu slova, na zubní hygienu ji lze 

údajně použít bez problémů. K pití doporučujeme pouze vodu z uzavřených lahví. 

Fotografování 
V Turecku platí zákaz fotografování vojenských prostor, vojáků a policie. Není povoleno 

fotografovat ani modlícího se člověka. Pokud by si někdo rád vyfotografoval někoho či 

něčí věc zblízka, je slušností se alespoň pomocí posunků zeptat na souhlas. Obvykle se 

pak ovšem očekává malé spropitné.  

Velvyslanectví České republiky v Turecku  

Embassy of the Czech Republic 

Kaptanpasa Sokak No. 15, G.O.P.,  

Ankaratel + 90 312 4056139, + 90 312 40561401-3fax + 90 312 4463084 

e-mail: ankara@embassy.mzv.cz web:  

provozní hodiny úřadu po-čt 08.30-17.00, pá 08.30-14.00,  

hodiny pro veřejnost pá 09.00-12.00
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VÝLETYVÝLETY

 Pamukkale 
Unikátní přírodní fenomén Pamukkale znamená v překladu „bavlníkový hrad“. Název to je skutečně přiléhavý: Kaskády termálních 
vod (36 °C), vyvěrající a tryskající z hory Cal  jsou téměř nasyceným roztokem hydrouhličitanu vápenatého. Z vody, přepadající 
z jedné nádrže do druhé, se chladnutím sráží vrstvy travertinu a vytvářejí během tisíců let nádherné, oslnivě bílé travertinové for-
mace, které uchvacují návštěvníky tohoto nádherného místa. Horká podzemní voda vtéká v místních hotelích do bazénů a je možné 
se v nich koupat i v zimě. Koupele mají léčivé účinky při srdečních, 
očních a žaludečních chorobách, revmatizmu, kožních onemocněních, 
při poruchách krevního tlaku a nervových chorobách. Místo sloužilo 
jako proslulé lázně již ve starověku (Hierapolis, 2. stol. př. n. l.). 
Nad záplavou zářivě bílého travertinu nacházíme na vrcholu kopce zbyt-
ky antického města Hierapolis (Svaté Místo). Unikátní přírodní útvar 
tak byl doplněn stejně unikátním dílem lidských rukou. Rozloha, kterou 
v minulosti zaujímalo město - a zejména s ním spojená nekropole - je 
úctyhodná. Ze stavebních pozůstatků si můžeme prohlédnout  dobře 
zachované divadlo. I když jeviště je poničené, travertinová sedadla 
jsou stále ve vynikajícím stavu a orchestra zůstala prakticky nedotčená. 
Zachovala se též císařská lóže. Za divadlem se tyčí městské opevnění, 
dodnes lze rozeznat několik obranných věží. Na místě umučení sv. Filipa 
v severní části města jsou zbytky byzantského kostela. Jižně jsou roz-
sáhlé pozůstatky dalšího chrámu z prvního století, jednoho z prvních 
křesťanských chrámů vůbec. Ve vzdálenosti přibližně půldruhého kilo-
metru od města si zaslouží pozornost rozsáhlá nekropole. Najdeme zde pozůstatky náhrobků od velmi skromných a nenápadných 
až po ohromná mausolea, sarkofágy a pohřební památníky. Tato nekropole je považována za jednu z největších a nejzachovalejších 
na světě. Vzdálenost od Alanye cca 350 km. V ceně snídaně, oběd a večeře.

 Side + Aspendos + Manavgatské vodopády 
Program výletu: Antické město Side (2.st.n.l.), návštěva jednoho z nejzachovalejších antických divadel, Manavgatské vodopády. Oběd 
v ceně.  Malebné a turisty velmi vyhledávané městečko Side (2. st. n. l.) se rozkládá na jižním pobřeží Turecka - asi 50 km východně od 
města Antalya. Název místa lze volně přeložit jako „granátové jablko“, které je zde hojně pěstováno. V bezprostřední blízkosti města 
se táhnou rozsáhlé pomerančové, citrusové a grapefruitové háje i bavlníkové plantáže. Místo je atraktivní zejména tím, že vedle nád-

herných písečných pláží, které lemují pobřeží kilometry daleko na východ 
i na západ, nabízí také nezapomenutelné zážitky při prohlížení antických 
památek, jimiž je toto místo přeplněno. Nejmohutnější stavby zde vznikly 
ve druhém a začátkem třetího století. I z jejich ruin je zřejmé, že výstavba 
města byla vskutku velkolepá. Svědčí o tom nejen zbytky aquaduktu, ale 
i dobře zachované zbytky helénských městských hradeb s impozantní v-
stupní městskou branou se dvěma věžemi. Proti těmto věžím jsou zříceniny 
chrámu, označeného jako Chrám nymf. Ruinám vévodí nádherné divadlo, 
které kdysi pojalo 20 000 diváků. Jižně se nacházejí ruiny chrámů Apollóna 
a Athény, byzantské baziliky a rovněž mnoha studní. Na severozápadě jsou 
zbytky antického přístavu. Muzeum v Side je v budově bývalých římských 
lázní. Nepatří mezi největší a nejbohatší, ale najdete v něm velké množství 
jedinečných památek z antického období. Ke komplexu budov patří krásná 
zahrada, kde jsou shromážděny části chrámů, které byly nalezeny v okolí 
Side. V polovině čtvrtého století byla - z obranných důvodů - uvnitř města 

postavena zeď, která odřízla severovýchodní část města a zmenšila ho na polovinu. Nový rozvoj Side nastal v pátém a šestém sto-
letí, kdy se stalo centrem diecéze. Dnes je Side typickým turistickým střediskem, nabízejícím návštěvníkovi vše, co o dovolené 
potřebuje.  Nedaleko od Side, na břehu antické řeky Eurymedon, leží Aspendos, 
s dalším římským amfi teátrem, jedním z nejlépe zachovaným a za Atatürka rekon-
struovaným. Jeho kapacita je asi 20 000 sedadel. V letní sezóně se v něm pořádají 
atraktivní představení (festival Anatolie). Severně od města jsou vidět dlouhé seg-
menty aquaduktu, který přiváděl vodu do města ze vzdálenosti až 30km. Nedale-
ko Aspendoského amfi teátru je zlatnická manufaktura, kterou je možné navštívít. 
Můžete vidět výrobu šperků od prvních krůčků až po závěrečné leštění. Je zde 
rovněž stálá prodejní výstava klenotů, kde je možné nechat si vyrobit šperk na 
zakázku. Přírodní krásou jsou také nedaleké Manavgatské vodopády. Stejnoj-
menná řeka, jenž pramení v podhůří Tauru a před ústím do moře spadává ze skalní 
stěny, nabízí uchvacující zážitek. Vzdálenost od Alanye přibližně 80 km. Oběd 
v ceně.
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 Okružní jízda Alanyí   
Okružní jízda Alanyí začíná projížďkou podél pobřeží a dále na hrad, kterému si ří-
ká Kale, odkud je nádherný výhled na Kleopatřinu pláž. Pod hradem je jeskyně 
jménem Damalatas, kam se podíváme a určitě vás nadchne návštěva jedné z me-
šit. Součástí tohoto okruhu je návštěva zlatnictví a obchodu s kůží, kde vám představí 
jejich výrobky a také si tam budete moci popřípadě něco zakoupit. Výlet je půldenní 
s českým průvodcem.

 Výlet lodí  
Oddychová plavba lodí po moři okolo Alanyjského výběžku. Během plavby budete mít  možnost několikrát na koupaní. V ceně 
výletu je oběd v novém přístavu a nealko nápoje. Během plavby Vám bude průvodce popisovat vše, co vidíte a seznámí Vás 
s různými zajímavostmi. Tento výlet je celodenní.

 Jeep safari 
Zveme vás na dobrodružnou jízdu jeepem skrze vesničky až do hor. Výlet je celodenní 
s českým průvodcem, který Vás seznámí s průběhem celého výletu a pak na každé za-
stávce bude podávat informace o pohoří Taurus, kterým se projíždí, o podnebí, fl oře 
a fauně, místní ekonomice a o vesnickém životu a kultuře. Po cestě vás čeká lahodný 
oběd na řece Dimcay a na závěr výletu se podíváte na hrad Kale v Alanyi. Tento výlet 
trvá celý den a najedete kolem 80 km. Je vhodný pro všechny věkové kategorie a pro 
ty co chtějí poznat krásy Turecka i z jiné strany.

 Turecká noc  
Užijte si večer plný hvězd s typickou tureckou atmosférou. Folklorní tanečníci, kteří zahajují celý program, oděni v krojích zářivých 
barev se budou temperamentně kroutit ve víru tance a magické rytmy rozvlní bohy břišních tanečnic. Dále vás čeká harémská 
show, Kafkaský folkový tanec, ohnivá show a nakonec se můžete sami tanečně zapojit. Během celého večera na vás čeká večeře 
v podobě bufetu a máte možnost i ochutnat alkoholické nápoje místní výroby.

 Rafting  
Dopřejte si adrenalin splavováním bílých peřejí turecké řeky Kopulu Kanyon, která si di-
voce razí cestu mezi útesy pohoří Taurus. Zažijete jedinečnou a nevšední přírodní scenérii 
během vzrušující jízdy na desetimístném raftu. Po splutí si oddychnete v přípravném 
kempu, kde Vám bude servírován oběd ve stylu barbecue. Nezapomeňte si plavky, ručník, 

náhradní oblečení a pevné nervy.   

 Delfi nárium  
Tento výlet je vhodný hlavně pro děti, i dospělí si přijdou 
na své. Je to půldenní výlet, kdy vás dovezeme na delfi nní show, která trvá zhruba 3 hodiny 
s 20minutovou přestávkou. Uvidíte lachtaní show a poté delfíny. Je tu také možnost focení a 
koupání s delfíny za extra poplatek.    
Výlet je bez českého průvodce.

 Hamam  
Ve většině nabízených hotelů v Alanyi jsou součástí nabídky turecké lázně - hamam. 
Naleznete jich ale desítky - různé velikosti a kvality - i na dalších  místech letoviska. Jed-
ná se přibližně o tříhodinovou relaxační a očistnou kůru, která je kombinací několika 
procedur, které na sebe v daném pořadí navazují. V šatně odložíte oblečení, obtočeni 
pruhy tenkého plátna „pestemal“ vstoupíte do potící místnosti připomínající saunu 
- teplota se pohybuje okolo 60 stupňů a má opravdu pouze funkci zahřívací - po ní 
se přechází bez vychladnutí rovnou do páry. Tady vyhřívání několik minut pokračuje, 
póry kůže se otevřou a vy můžete na pokyn lázeňského přejít přímo do místnosti, která je pro hamam nejtypičtější. V mramo-
rové koupelně - „hararet“ se položíte na vyhřívané mramorové desky „gobek tasi“, neustále polévané teplou vodou a vaše tělo 
důkladně omyjí a promasírují speciálními žínkami „kese“.  Po této proceduře jdete do odpočívárny, kde vám nabídnou pleťovou 
masku a zde odpočíváte asi 30 minut. Pak následuje závěrečná - a opět důkladná - masáž celého těla olivovým olejem. Na obličej 
se používá směs oleje a citrónové esence. Samozřejmě na závěr nemůže chybět šálek typického tureckého čaje.  Z popisu můžete 
získat dojem, že po hamamu je celé tělo nepříjemně mastné a musí se utřít, ne li rovnou umýt. V lázních vám to však nedoporučí 
- a skutečně to ani není zapotřebí. Rozehřáté tělo absorbuje olivový olej téměř beze zbytku.

VÝLETYVÝLETY
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KRÉTAKRÉTA
Kréta je pohádkově krásný ostrov,  opředený 

mnoha mýty. Je právě tím místem, kde Daida-

los a Ikaros uskutečnili svůj sen o létání. Místem, 

kde se narodil nejvyšší řecký bůh Zeus. Ten dal 

také ostrovu jméno podle své dcery Kriti, která 

se narodila z velké lásky k princezně Evropě. 

Řekové Krétu nazývají Velkým ostrovem. 

Nemyslí tím pouze skutečnost, že je s délkou 

260 kilometrů a šířkou 60 kilometrů největším 

řeckým ostrovem. Velikost Kréty je i v její bo-

haté historii, vždyť minojská kultura, stará 

4000 let, je nejstarší složkou evropské kultury. 

Dochované zbytky velkolepých královských 

paláců dodnes podávají svědectví o její doko-

nalosti. Velikost ostrova je také v obrovské 

rozmanitosti krétské přírody. Ostrov je pros-

toupený až 2500 metrů vysokými štíty hor, 

které na jihu prudce spadají do hlubokých roklí 

Libyjského moře. Mezi pohořími se rozprostíra-

jí úrodné roviny s plantážemi pomerančovníků, 

banánovníků a olivovníků. Moderní přímořská 

letoviska i malebné vesničky ve vnitrozemí, 

nádherně modré teplé moře, rozsáhlé písečné 

pláže na severním pobřeží ostrova, kouzelné 

oblázkové plážičky ukryté mezi skalními útesy 

na jihu, krápníkové jeskyně, horské soutěsky 

nabízející milovníkům turistiky nezapomenu-

telné zážitky, všude omamně vonící divoké 

koření i vzácné druhy rostlin - to vše nabízí 

Kréta, nejjižnější řecký ostrov, ležící na stejné 

zeměpisné šířce jako severní Sahara. Slunce tu 

září více než 300 dní v roce a místní podnebí 

je považováno za nejmírnější, nejteplejší a 

nejzdravější v Evropě. A k tomu všemu proslulá 

řecká pohostinnost, výborná krétská kuchyně, 

skvělé víno a hlavně nesmírně vlídní a přívětiví 

místní obyvatelé. Není divu, že Kréta patří 

k nejoblíbenějším prázdninovým místům ve 

Středomoří, kam se turisté stále znovu vracejí.

Kréta. S rozlohou 8261 km2 je pátým největším 

ostrovem Středozemního moře a největším 

ostrovem Řecka. Protáhlé pohoří vyčnívající 

z vody tvoří val mezi Egejským a Libyjským 

mořem. Díky strategické poloze mezi Evropou, 

Asií a Afrikou ovládala Kréta již od starověku 

valnou část Středozemního moře. Jižní svahy 

ostrova jsou srázné a spadají rovnou k moři, 

severní naopak pozvolné. Nejvyšší horou je 

Psilorítis (2456 m n. m.). Města a turistická 

letoviska vyrostla podél zátok severního 

pobřeží.
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Rethymno Hersonissos

Malia
Bali

KRÉTA
HERAKLION

Sissi

Rethymno Hersonissos

Malia
Bali

KRÉTA
HERAKLION

Sissi

Jedno z nejoblíbenějších letovisek  na východní 

straně ostrova, přibližně 25 km od Heraklionu. 

Kdysi bývalá rybářská vesnička na úpatí pohoří 

Lassithi se postupně stala velmi živým a rušným 

městečkem s pěknou promenádou a řadou 

restaurací, obchodů a obchůdků, kavárniček, 

pizzerií, diskoték a nočních klubů. Letovisko je 

vyhledáváno převážně mladými lidmi, kterým na-

bízí široké možnosti noční zábavy. Hersonissos na-

bízí také pestrou škálu různých sportovních aktivit 

- jízdu na koni, sportovní centrum s autodromem či 

bungee jumpingem, aquapark, na pláži naleznete 

nepřeberné možnosti vodních sportů. 

Transfer z letiště Heraklion trvá cca 30 minut.

HERSONISSOS

Město (hlavní město provincie Rethymnon) 

 naleznete cca 75 kilometrů severozápadně od 

Heraklionu. Město s bohatou historií, saha-

jící až do časů prvního osídlení ostrova, láká 

návštěvníky k prožití příjemné dovolené přede-

vším dlouhými písečnými plážemi, ale také 

zelenými údolími a impozantním pohořím či 

kouzlem původních rybářských vesniček. Až se 

budete procházet úzkými, malými uličkami sta-

rého města mezi domy v benátském a tureckém 

stylu, mešitami a minarety, určitě si zamilujete 

zvláštní atmosféru, kterou město dýchá. Na po-

době starého Rethmyna se výrazně podepsali 

Benátčané, kteří zde zanechali několik velice 

významných renesančních památek. Jejich dí-

lem je i hlavní dominanta města, rozsáhlá pe-

vnost z 2. poloviny 16. století - Fortezza, tyčící se 

majestátně nad městem. Město je též pověstné 

jarním karnevalem, který je pořádán na počátku 

čtyřicetidenního půstu před Velikonocemi či ne-

méně zajímavým letním renesančním festiva-

lem s mnoha divadelními představeními přímo 

v ulicích města. Pobřežní promenáda lemovaná 

palmami přímo láká k podvečerním procházkám 

zakončenými v některé z příjemných kaváren. 

Rethymnon je považováno též za dobrý výchozí 

bod pro výlety do vnitrozemí i pro celou oblast 

západní Kréty. Z místního přístavu se můžete 

RETHYMNO
vypravit výletní lodí i na známý vulkanický os-

trov Santorini.  

 Půvabná přímořská letoviska Adelianos Kam-
pos a Platanias jsou vdzálena cca 7 km od centra 

Rethymna. S městem jsou spojena častými auto-

busovými linkami. Stejně jako v ostatních leto-

viscích i zde najdete podél pobřežní promenády 

širokou nabídku restauračních a ubytovacích 

zařízení, obchůdky s velkým množstvím dárko-

vých předmětů či plážových doplňků. Velkou 

předností těchto letovisek jsou pláže. Ade-

lianos Kampos se pyšní nádhernou dlouhou 

písčitou pláží s mnoha službami, především 

nabídkou vodních sportů a dětských hřišť, proto 

jej doporučujeme také rodinám s dětmi. Pláž 

v Platanias je písčitá s malými oblázky, rovněž 

s možnostmi sportovního vyžití. 

Transfer z letiště Heraklion trvá cca 90 minut.

Jedno z nejrušnějších letovisek na severní Krétě 

se nachází 37 km od hlavního města Heraklionu. 

Malia je vhodným výběrem pro všechny, kteří 

vyhledávají rušná letoviska s prakticky neomeze-

nou zábavou a bohatým nočním životem. Dalším 

důvodem proč právě sem jsou dlouhé a široké 

písčité pláže, pestrá nabídka plážových atrakcí 

(mimojiné i blízký aquapark v Hersonissosu Star-

Beach WaterPark), nespočet obchodů, taveren, 

barů a zábavních podniků, ale i krásnou přírodu 

a historické památky. Malia je dnes už prakticky 

součástí velkého turistického komplexu, který za-

hrnuje střediska Hersonissos a Stalida a uspokojí 

jistě i ty nejnáročnější z vás. Transfer z letiště Hera-

klion trvá cca 30 minut.

MALIA

Turistické středisko  na severním pobřeží je 

vzdáleno 42 km od Heraklionu a 32 km od města 

Rethymno. Letovisko s malebným rybářským 

přístavem je jedno nejlépe umístěných na severní 

Krétě. Rozprostírá se podél pěti malých zátok 

a svým návštěvníkům nabízí příjemné písčité 

i oblázkové pláže. Kromě hlavní pláže nabízí i 

možnost si najít klidnější místo, kde budete sami. 

BALI
Bali je také vhodným místem pro potápění a 

šnorchlování. V okolí i přímo v Bali naleznete vše, 

co můžete od kombinace turistického střediska a 

staré romantické vesničky čekat - malé obchůdky, 

stylové taverny a restaurace, historické památky i 

rybářský přístav. Bali si navzdory turismu udržela 

svůj půvab a klid až do dnešních dob.

Transfer z letiště Heraklion trvá cca 60 minut.

SISSI
Je malé zato v sezoně rušné rybářské městečko, 

které je vzdáleno 40 km od letiště v Heraklionu. 

Sissi je kouzelné hlavně v tom směru, že leží jen 

pár kilometrů od nejrušnější turistické oblasti na 

Krétě (Hersonissos-Stalida-Malia) a nabízí široké 

spektrum vyžití pro každého, povedlo se Sissi za-

chovat trochu klidu a atmosféry běžného malého 

městečka. Turisté zde naleznou malé romantické 

pláže, obchůdky se suvenýry, menší přístav, plá-

žové atrakce, typické taverny a kavárničky, bary, 

diskotéky a karaoke bary.
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KRÉTA - MALIA Hotel  MEROPI ****

SLEVA 10%SLEVA 10%

odlety z Prahy, Brna a Ostravy

all inclusive

dítě do 14 let pobyt zdarma

oblíbený hotel

klimatizace v ceně







19.290
all inclusive

cena od

Poloha:    

Rodinný hotel se nachází uprostřed zahrad

v příjemném a klidném prostředí, ve vzdále-

nosti 200 m od písčité pláže a cca 500 metrů 

od centra města. Díky kvalitním službám us-

pokojí i náročného klienta. 

Vybavení:    

Recepce, TV salonek, vnitřní a venkovní res-

taurace, dva bary, 5 bazénů (z toho 2 dětské), 

lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, dět-

ské hřiště s klubem pro děti, v sezoně ani-

mační programy pro děti i dospělé, volej-

bal, za poplatek: sauna, pára, kulečník, půj-

čovna kol a aut, prádelna, internetový koutek. 

Pokoje:    

Prostorné a velmi vkusně zařízené dvou-

lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek 

jsou vybaveny klimatizací, plně zařízenou 

kuchyňkou, ledničkou, TV, telefonem, koupel-

nou s WC a balkonem. Sejf na pokoji za po-

platek.

Stravování:   

All inclusive - snídaně, obědy, večeře - formou 

bufetu, odpolední káva, čaj a sušenky, nealko-

holické nápoje (cola, sprite, džusy, oranžáda, 

perlivá a neperlivá voda), alkoholické nápoje 

místní výroby (pivo, červené a bílé víno, ouzo, 

rakije, brandy).  

Pláž:    

Krásná a rozsáhlá písčito-oblázková pláž se 

nachází cca 200 metrů od hotelu. Na pláži 

slunečníky a lehátka za poplatek, množství 

barů, nabídka vodních sportů.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

náš tip

all inclusive

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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RETHYMNO ADELE - KRÉTAHotel SEA FRONT ***

SLEVA 10%SLEVA 10%

odlety z Prahy, Brna, Ostravy

oblíbený hotel

přímo u pláže 

klimatizace v ceně

vhodné pro dovolenou s dětmi

2 děti do 6 let pobyt zdarma

polopenze









Poloha:     

Oblíbený hotel je situován přímo u pláže v le-

tovisku Adele, patřícím do oblasti Rethymna 

(7 km), s dobrým autobusovým spojením do 

centra města (autobusová zastávka cca 150 m 

od hotelu). V dosahu hotelu několik obchůdků, 

taveren a restaurací, autopůjčovna. 

Vybavení:     

Hala s recepcí a TV částí, restaurace s barem, 

bazén (lehátka a slunečníky zdarma), obchod 

se suvenýry, dětský koutek. 

Pokoje:    

Prostorné dvoulůžkové pokoje s možností 

až dvou přistýlek jsou vybaveny klimatizací 

(v ceně), kuchyňkou s ledničkou, TV, tele-

fonem, rádiem, koupelnou (sprcha, WC) a 

balkonem. Sejf na pokoji za poplatek. 

Stravování:    

Snídaně a večeře formou bufetu je zahrnuta 

v ceně. 

Pláž:    

Pěkná písečná pláž se nachází přímo před 

hotelem, slunečníky a lehátka na pláži 

za poplatek.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

16.790
polopenze

cena od

oblíbený hotel

přímo u pláže

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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KRÉTA - RETHYMNO - AG. KAMPOS Hotel  AMNISSOS ***

SLEVA 10%SLEVA 10%

odlety z Prahy, Brna a Ostravy

klimatizace v ceně

lednička

dítě do 14 let pobyt zdarma

all inclusive







17.790
all inclusive

cena od

Poloha:     

Hotel postavený v typickém krétském stylu 

je vzdálen přibližně 200 m od písčito-obláz-

kové pláže, od historického centra města 

Rethymno cca 8 km. Vedle hotelu se nachází 

zastávka linkového autobusu. V okolí hotelu 

jsou obchůdky, restaurace, taverny a bary. 

Hotelový komplex se skládá z hlavní budovy 

a z patrových vilek situovaných v zeleni mezi 

subtropickými rostlinami.

Vybavení:    

Vstupní hala s recepcí, TV místnost, venkov-

ní a vnitřní restaurace, snack bar, bazén 

s oddělenou částí pro děti (lehátka a slu-

nečníky u bazénu zdarma), dětský koutek, 

v sezóně animační programy. Za poplatek 

Wi-Fi internet, minigolf, kulečník, stolní tenis, 

tenisový kurt.

Pokoje:    

Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 

jsou vybaveny klimatizací, fénem, ledničkou, 

telefonem, TV, koupelnou (vana nebo sprcha) 

a balkonem nebo terasou. Sejf na pokoji 

za poplatek.

Stravování:    

All inclusive - snídaně, oběd, večeře formou 

bufetu, odpolední káva a dezert, nealkoho-

lické nápoje, místní alkoholické nápoje 

od 10.30 do 23.00 hodin.

Pláž:    

Písčito-oblázková pláž se slunečníky a lehát-

ky (za poplatek) se nachází 200 m od hotelu. 

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

all inclusive

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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BALI - KRÉTAHotel TALEA BEACH ***

SLEVA 10%SLEVA 10%

odlety z Prahy, Brna a Ostravy

přímo u pláže

klimatizace v ceně

2 děti do 13 let pobyt zdarma  

 (2. dítě na dotaz)

all inclusive








Poloha:    

Hotelový areál skládající se z několika budov 

umístěných kolem bazénu v krásné zahradě, 

se nachází přímo u pláže. Od centra letoviska 

je vzdálen jen několik minut chůze. V klid-

ném okolí hotelu najdete obchůdky, kavárny, 

taverny a bary.

Vybavení:     

Recepce, vstupní hala s TV salonkem, sejf 

na recepci (za poplatek), internetový koutek, 

restaurace, lobby bar, bazén (lehátka 

a slunečníky u bazénu zdarma), dětské hřiště, 

sauna, fi tnes, tenisový kurt, basketbalové 

hřiště, kulečník, stolní tenis, minigolf, plážo-

vý bar.

Pokoje:    

Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou při-

stýlek jsou vybaveny klimatizací, ledničkou, 

TV, koupelnou (vana nebo sprchový kout) 

a balkonem nebo terasou.

Strava:    

All inclusive: snídaně, obědy a večeře formou 

bufetu. Snack bar (10.30 - 24.00) - káva, čaj, 

limonády, džusy, pivo, víno, alkoholické 

nápoje místní výroby (brandy, rakije, ouzo). 

Sendviče (10.30 - 17.00), moučníky (15.30 

- 17.30), zmrzlina pouze pro děti (10.30 - 12.30 

a 15.30 - 17.30).

Pláž:    

Krásná písčitá pláž se nachází přímo u ho-

telu (lehátka a slunečníky na pláži za 

poplatek). Možnost vodních sportů za po-

platek.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

17.790
all inclusive

cena od

all inclusive

2 děti pobyt zdarma

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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odlety z Prahy, Brna a Ostravy

blízko pláže

klimatizace v ceně

all inclusive

dítě do 13 let - pobyt zdarma







Poloha:     

Hotel postavený v typicky krétském stylu se 

nachází v blízkosti centra letoviska v krásné 

palmové zahradě. Nabízí klidnou dovolenou 

vhodnou zejména pro rodiny s dětmi.  

Vybavení:    

Recepce, směnárna, restaurace s vnitřním 

i venkovním posezením, TV místnost, kavár-

na, bar, snack bar, bazénový bar, venkovní

bazén  s brouzdalištěm pro děti (lehátka a slu-

nečníky u bazénu zdarma), možnost přístupu 

na internet. 

Pokoje:      

Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou 

vybaveny klimatizací, fénem, ledničkou, SAT 

TV, rádiem, telefonem, koupelnou (sprcha 

nebo vana) balkonem nebo terasou. Sejf 

na recepci za poplatek.

Strava:    

All inclusive - snídaně, obědy, večeře for-

mou bufetu, odpolední káva a čaj (sušenky, 

keksy, pečivo), nealkoholické nápoje (z post-

mixu - cola, sprite, oranžáda, citronáda, 

voda; džusy, káva, frapé, ledový a teplý čaj, 

horká čokoláda), alkoholické nápoje místní 

výroby (pivo, aperitivy-campari, martini; te-

quila, vodka, rum, gin, whisky, brandy, ouzo, 

červené, bílé a růžové víno domácí výroby), 

koktejly, dětské koktejly.

Pláž:    

Písčito-oblázková pláž se nachází ve vzdá-

lenosti cca 50 m od hotelu. Lehátka 

a slunečníky na pláži za poplatek, plážový 

bar. 

náš tip

KRÉTA - SISSI Hotel PALM BAY ***

SLEVA 10%SLEVA 10%

17.790
all inclusive

cena od

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

all inclusive

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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HERSONISSOS - KRÉTAHotel MEDITERRANEO ****

SLEVA 10%SLEVA 10%

odlety z Prahy, Brna a Ostravy

50 m od pláže

v nabídce pokoje    

 s vlastním bazénem

dítě do 13 let pobyt zdarma

all inclusive








Poloha:     

Hotel je situován v oblíbené oblasti Hersonis-

sos nedaleko aquaparku (150 m). Písečná pláž 

je vzdálena přibližně 50 m od hotelu, cen-

trum s obchody, kavárničkami a tavernami 

asi 15 minut chůze.

Vybavení:     

Vstupní hala s recepcí, TV místnost, výtah, 

internet café, venkovní a vnitřní restaurace, 

terasa, bar, bazénový bar, 2 bazény, 2 dětské 

bazény (lehátka a slunečníky u bazénu zdar-

ma), dětské hřiště, volejbal, tenisové kurty, 

fi tness, sauna, vířivka, masáže, kulečník, 

stolní tenis, stolní hokej a fotbal, videohry, 

šipky, karty. 

Pokoje:    

Dvoulůžkové pokoje s možností jedné při-

stýlky jsou vybaveny klimatizací, fénem, SAT 

TV, telefonem, koupelnou (vana nebo sprcha) 

a balkonem nebo terasou. Lednička a sejf 

na pokoji za poplatek. Všechny pokoje jsou 

orientovány směrem k moři. K dispozici poko-

je s vlastním bazénem za poplatek (viz ceník).

Stravování:    

All inclusive - snídaně, oběd a večeře formou 

bufetu, snack a zmrzlina v baru u bazénu, 

odpolední káva, čaj a zákusky, neomezená 

konzumace vybraných místních alkoholic-

kých a nealkoholických nápojů.

Pláž:    

Písčitá pláž se nachází ve vzdálenosti 50 m 

od hotelu. Lehátka a slunečníky na pláži za 

poplatek.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

23.790
all inclusive

cena od

all inclusive

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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odlety z Prahy, Brna a Ostravy

blízko pláže

kvalita pro náročné

v nabídce pokoje s bazénem






Poloha:     

Hotel skládající se z hlavní budovy a několika 

bungalovů je postavený v krétském stylu ob-

klopen rozlehlou zahradou. Je umístěn na klid-

ném místě přímo u kamenité pláže s malými 

písčitými zátokami. Větší písečné pláže jsou 

vzdáleny od hotelu 50 - 100 m. Vzdálenost do 

centra letoviska přibližně 10 minut chůze. 

Vybavení:     

Hala s recepcí, restaurace s terasou, bar, 

snack bar u moře, konferenční sál, TV míst-

nost, minimarket, herna, tenisový kurt, dva 

bazény, dětský bazén, vnitřní bazén, turecké 

lázně, sauna, fi tnes. Animační programy 

- barbecue, folklórní večery, show, atd. 

Pokoje:      

170 standardních pokojů má k dispozici kli-

matizaci (v ceně), koupelnu (vana nebo spr-

cha, WC, fén), balkon nebo terasu, satelitní 

TV, telefon s přímou volbou, ledničku, sejf. 

26 pokojů s bazénem - z každého pokoje vstup 

do bazénu, který společně sdílí vždy několik 

pokojů. Ostatní zařízení je stejné jako u stan-

dardních pokojů.  8 mezonetových apartmánů 

s vlastním bazénem - každý apartmán má 

k dispozici vlastní bazén, ložnici v patře s mra-

morovou koupelnou a jacuzzi, obývací pokoj 

se dvěmi lůžky a koupelnou (sprcha, WC), krb, 

TV, klimatizace. Ostatní zařízení je stejné jako 

u standardních pokojů.

Strava:    

Polopenze formou bohatého bufetu je zarh-

nuta v ceně. 

Pláž:    

Kamenito-písčitá pláž z hrubšího písku se 

nachází 100 m od hotelu. Na pláži nabídka 

vodních sportů. Slunečníky a lehátka na pláži 

za poplatek. 

náš tip

KRÉTA - HERSONISSOS Hotel HERSONISSOS MARIS ****

SLEVA 10%SLEVA 10%

24.790
polopenze

cena od

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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 Knossos - Heraklion - Velký trh  
Palác Knossos je nejvýznamnější archeologickou lokalitou na Krétě. Jedná se o největší palác minojské civilizace, známý z řecké 
mytologie také jako Labyrint, kde byl ukryt netvor Minotaurus. Byl postaven na začátku druhého tisíciletí př. Kr. a byl největším eko-
nomickým, administrativním, náboženským i kulturním centrem této jedinečné civilizace. Svou velkolepostí vyvolává ještě dnes ob-
div všech návštěvníků. Uvidíme např. trůnní sál, kterému dominuje originální kamenný trůn, nejstarší v Evropě, dále velké schodiště 
s unikátní architekturou, komnatu královny ozdobenou freskami, královskou cestu a divadlo, královské sklepy s desítkami mino-
jských amfor a mnohá další zajímavá místa. Po prohlídce následuje okružní jízda hlavním městem Heraklion, která končí v centru 
města, nedaleko Archeologického muzea, které je možno navštívit. Vystaveny jsou zde nejvýznamnější nálezy z paláců a obytných 
staveb Knossu, Feastu, Agii Triady, Kato Zakaros apod. Volno k individuální prohlídce města, návštěvě některé z desítek malebných 
kavárniček, restaurací a obchodů. Poslední zastávka v přístavu, kde se koná Velký trh - místo, kde lze nakoupit levné ovoce a ze-
leninu.

 Neznámá Kréta - krétský večer 
Zaměřeno na krásy krétského vnitrozemí. Nádherná krajina, lemovaná na západě nejvyšším pohořím Kréty - Idou a na východě 
pohořím Dikty. Návštěva Pezi - zemědělské sdružení, proslulé exportem svých vysoce kvalitních značkových produktů do celého 
světa. Ve speciálně upravených prostorách promítnutí krátkého fi lmu v českém jazyce o činnosti a o exportu sdružení. Ochutnávka 
vín, krétské rakie a malých krétských specialit ochucených olivovým olejem. V prodejně možnost zakoupit za velice výhodné ceny 
značkové produkty, jako olivový olej, víno, olivové mýdlo, rakii, krétské bylinky, rozinky a další. Návštěva monastýru Angarathos, 
který patří k nejznámějším na Krétě. Unikátní výzdoba kaple byzantskými  freskami a uklidňující atmosférou. Ve vnitrozemí Kréty se 
do dnešní doby udržuje tradice stará přes 4000 let - ruční výroba amfor. Ve vesničce Thrapsano se po tisíciletí tato tradice dědí z otce 
na syna. Zruční a vždy přívětiví hrnčíři rádi zasvětí do své práce. Možno zakoupit si za velice výhodné ceny malé keramické výrobky 
a suvenýry. Romantické putování po vnitrozemí končí krétským večerem ve vesničce Kato Karouzana. Zábava a bohatá nabídka jídla, 
množství vína a prezentace řeckých tanců. 

 Elounda - Spinalonga - Agios Nikolaos 
Cesta do přímořského letoviska Elounda, sídla nejexkluzivnějších hotelů Řecka. Dnešní městečko stojí částečně na místě, kde 
stávalo starobylé město Olous, které se dnes nachází z větší části pod hladinou moře. V malebném rybářském přístavu, který 
je ozdobou městečka, nalodění na loď a plavba na ostrov Spinalonga. Benátská pevnost, která dominuje tomuto ostrovu přibližuje 
život malomocných, kteří byli v minulé století na ostrov izolováni. Po prohlídce pevnosti plavba na poloostrov Kolokitha, kde je 
možnost koupání a oběd na lodi. Prohlídka pohádkového městečka Agios Nikolaos s kavárničkami a jezírkem, které je symbolem 
města. Legenda, která se k tomuto jezírku váže, praví, že se do něj tajně chodila koupat samotná bohyně Athéna.

 Santorini 
Odjezd autobusem do přístavu Rethymno, dále plavba lodí. Krátce po vyplutí se na lodi podává snídaně. Santorini je považováno 
za legendární ztracené město Atlantida. Lze zde vidět překrásné scenérie vulkanických kopců, na kterých jsou jako vlaštovčí hnízda 
nalepené bělostné vesničky, vykopávky z doby minojské dynastie v Akrotini a pláž s černým pískem v Kamari. V Thiře, pitoreskním 
městě s klikatými uličkami, se nabízejí úchvatné pohledy na třpytící se hladinu Egejského moře. Na lodi při cestě zpět je servírována 
večeře formou bufetu.

 Elafonissi 
Výlet k jedné z nejkrásnějších pláží na Krétě, nacházející se na jihozápadním pobřeží ostrova. Cestou zastávka u krápníkové jeskyně 
Agia Sofi a s kapličkou ve výšce 80 metrů ve skalách s krásným výhledem na soutěsku Topolia a návštěva ženského kláštera Chrisoska-
litissa v typickém kykladském stylu. Elafonissi je v podstatě malý ostrov, k němuž se můžete přebrodit asi po kolena hlubokou vodou. 
Navzdory zájmu turistů je Elafonissi velmi idylickým místem s romantickou atmosférou. Díky svým plážím s bílým až světle růžovým 
pískem a mělkou vodou akvamarínové barvy se nedá srovnat s žádným jiným místem na Krétě. Několikahodinová zastávka na 
koupání.

 Soutěska Samaria 
Velmi oblíbený výlet začíná časně ráno přepravou na úrodnou náhorní plošinu Omalos. Odtud pěší túra soutěskou, která je nejdelší 
v Evropě. Samaria byla prohlášena národním parkem, aby se tak dochovalo její unikátní přírodní bohatství. Kaňon Farangi Samarias 
je dlouhý 18 kilometrů, hluboký až 300 metrů a v nejužším místě je široký pouze 2-3 metry. Po několikahodinovém putování nádher-
nou, nedotčenou přírodou končí trasa ve vesnici Agia Roumeli. Po zastávce na občerstvení v restauraci a koupání v Libyjském moři 
následuje plavba lodí do přístavního městečka Sougia a cesta autobusem zpět do místa pobytu. Výlet je vhodný pouze pro fyzicky 
zdatné turisty. Doporučujeme turistickou obuv.

Program výletů je orientační, s podrobným programem budete seznámeni našim delegátem na místě. Výlety jsou organizovány 
ve spolupráci s řeckou cestovní agenturou a jsou pořádány za předpokladu dostatečného zájmu účastníků.

… a řada dalších výletů

KRÉTA - NABÍDKA VÝLETŮKRÉTA - NABÍDKA VÝLETŮ
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Ostrov Rhodos  s pobřežím dlouhým cca 220 

kilometrů, který UNESCO vyhlásilo za světovou 

přírodní a kulturní památku, je největším 

ostrovem souostroví Dodekanes a čtvrtým nej-

větším řeckým ostrovem. Tento magický ostrov 

bývá nazýván ostrovem slunce, nejtřpytivější 

perlou Středomoří, ale i „ibiškovým ostrovem“. 

K jeho původu se pojí pověst, která praví, že 

když si bohové mezi sebou rozdělovali svět, 

Helios - bůh slunce okouzlen spatřil, jak se 

z mořských hlubin vynořuje ostrov tak krásný, 

že ihned požádal Dia, aby mu jej přisoudil. 

Jméno dostal po jeho milé - dceři bohyně 

Afrodity, krásné princezně Rhodos. Když 

jste na Rhodu, jste naplněni pocitem, že se 

onoho starodávného mýtu přímo dotýkáte. 

Pohádkově krásný ostrov láká návštěvníky 

antickými i středověkými památkami, nád-

hernými plážemi, nedotčenou přírodou, čistým 

mořem i světovou raritou - Údolím motýlů. 

Společně s kvalitními službami je skutečným 

turistickým rájem. Pozornost návštěvníků 

poutá množství působivých protikladů - ruš-

ná letoviska a kosmopolitní hlavní město 

na jedné straně, na druhé pak malé typicky 

řecké vesničky, ve kterých jako by se zastavil 

čas. Skalnaté pobřeží přechází v mnohakilo-

metrové písečné a oblázkové pláže. Toto místo, 

požehnané přírodou, vás okouzlí rozmanitostí 

krajiny a paletou barev: zlatými plážemi, mo-

drou barvou moře a nebe, zelenými údolími 

a poklidnými horami. Návštěvníci si Rhodos 

zamilovali nejen pro uchvacující rozmanitost 

krajiny, ale také pro možnost seznámit se díky 

mnoha historickým památkám z různých ob-

dobí s bohatou historií ostrova.

RHODOSRHODOS

Rhodos. Ostrov ze skupiny Dodekanéských 

ostrovů (1400 km2, 125 tis. obyvatel) má hor-

naté vnitrozemí s nejvyšší horou Agios Ioannis 

(1216 m n.m.). Patří k nejslunečnějším oblas-

tem Evropy s průměrem 3000 hodin sluneční-

ho svitu ročně. 
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Rhodos Town  - hlavní město, založené r. 408 př. n. l., 

se rozkládá na severním výběžku ostrova. Setkává 

se v něm dynamika současného moderního města 

s všudypřítomnou bohatou minulostí. Staré město 

(Páleá poli), jak mu říkají místní obyvatelé, je 

dnes jedním z nejlépe zachovaných středověkých 

měst a UNESCO je zařadilo mezi kulturní památky 

celosvětového významu. Návštěvník, který se 

prochází dlážděnými uličkami a obdivuje majestátní 

stavby z doby rhodských rytířů, hradební zdi s baštami, 

střílnami a příkopem, byzantské kostely a mešity, 

náměstí, zahrady a domovní nádvoří, má dojem, že se 

v těchto místech čas zastavil hluboko v minulosti. Pro 

působivost Starého města s palácem velmistra se zde 

točily desítky historických fi lmů. Na svých procház-

kách můžete v archeologickém areálu na vrchu Agios 

Stefanos navštívit Apollonův chrám nebo hellénistický 

stadion, kde se konaly oslavy starověkých Rhoďanů na 

počest boha Helia. Jistě nepominete ani místo, kde 

údajně stál jeden ze sedmi divů světa - „rhodský kolos“ 

- bronzová socha boha Helia. Dnes v tomto prastarém 

přístavu Mandraki stojí dvě bronzové sochy jelena a 

laně, které jsou symbolem města i celého ostrova. 

Moderní část města pak tvoří ulice plné obchodů, 

obchůdků, restaurací, taveren a barů, jež dotváře-

jí osobitou atmosféru ostrovní metropole. Na píseč-

ných plážích obklopujících město můžete užívat 

slunce sotva několik kroků od centra města. 

   

Vzdálenost od letiště cca 12 km.

RHODOS

Faliraki

Kolymbia

Lindos

Ixia

Rhodos Town

Středozemní moře

RHODOS TOWN

Jedno z nejživějších letovisek  na ostrově 

se nachází na severovýchodním pobřeží cca 15 km 

od hlavního města. Nabízí návštěvníkům 5 km 

dlouhou písečnou pláž vybavenou lehátky a slu-

nečníky, s řadou možností vyzkoušet si nejrůz-

nější vodní sporty. Letovisko se může pyšnit 

překrásným nově postaveným Water parkem, 

který patří mezi největší vodní zábavní areály 

v Evropě. Faliraki je proslavené svým nočním 

životem se spoustou světel, linoucích se ze všech 

směrů a všudypřítomnou hudbou. S nespočetnými 

bary a nočními kluby je toto letovisko hotovým 

rájem pro mladé lidi, kteří se chtějí o dovolené 

bavit. Jižněji od Faliraki, v uzavřených zálivech 

Ladiko a Anthony Quinn, naleznete mezi skalnatý-

mi útvary překrásné malé pláže s průzračnými 

vodami, které patří k nejkrásnějším malým plá-

žím ostrova.  

Vzdálenost od letiště cca 16 km.

Středisko Ixia  - je jedním z nejvyhledávanějších 

míst na severním pobřeží ostrova. Rušné místo 

s mnoha kavárnami, tavernami a obchůdky je 

typickým řeckým prázdninovým letoviskem, 

které má všechny předpoklady pro strávení dnů 

plných pohody. Více než tři kilometry dlouhá 

oblázková pláž s tyrkysově zbarveným mořem 

a často zvlněnou mořskou hladinou je pravým 

rájem pro sportovně založené klienty, zvláště 

pro milovníky surfování. V centru vodních sportů 

si můžete pronajmout i vodní skútry, vyzkoušet 

si vodní lyžování nebo parasailing. Letovisko na-

bízí rozličné možnosti večerní zábavy v místních 

barech a klubech. Výhodou je blízkost hlavního 

města Rhodos, s nímž má Ixia velmi dobré auto-

busové spojení. Vzhledem k poměrné blízkosti 

letiště si na své přijdou i příznivci letecké techniky 

při pozorování přelétávajících letadel. 

Vzdálenost od letiště cca 6 km.

FALIRAKI IXIA

Kolymbia - přímořské letovisko nabízí svým 

návštěvníkům klidně a líně se táhnoucí dny plné 

slunce a noci plné života. V kontrastu letovisek 

Faliraki a Rhodos, je Kolymbia místem pro klid-

nou a romanticky strávenou dovolenou a ocení 

je především ti, pro které je nejdůležitější dobré 

zázemí hotelů a skvělé koupání. Svojí polohou na 

východním pobřeží mezi městem Rhodos a Lin-

dos je ideálním místem k toulkám po nekonečně 

dlouhém členitém pobřeží s opuštěnými ro-

mantickými plážemi či k vyjížďkám do vnitroze-

KOLYMBIA
mí ostrova. Půvabnému letovisku dominuje přes 

3 kilometry dlouhá eukalyptová alej s mnoha 

restauracemi, bary a nočními kluby. Letovisko 

má krásné písčito-oblázkové pláže s průzračnou 

vodou a širokou nabídkou vodních sportů.
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RHODOS - FALIRAKI Hotel EVI ***

SLEVA 10%SLEVA 10%

odlety z Prahy, Brna a Ostravy

oblíbený hotel

all inclusive

klimatizace v ceně

rušné letovisko, noční život

skvělá cena

2 děti do 13 let    

 na přistýlce pobyt zdarma









17.790
all inclusive

cena od

Poloha:     

Hotel se 240 pokoji a 34 apartmány se nachá-

zí v populárním letovisku s bohatým nočním 

životem a krásnými písčitými plážemi, 14 km 

od hlavního města Rhodos a 4 km od gol-

fového areálu Afandou Golf Course (18 jamek, 

6800 yards). Hlavní třída letoviska je vzdálena 

několik minut chůze.  

Vybavení:     

Klimatizovaná hala s recepcí, klimatizovaná 

jídelna, koktejl bar, snack bar, satelitní TV 

kout, bazén s  dětskou částí (lehátka a slu-

nečníky zdarma), bazénový bar, travnaté pro-

story na opalování, dětské hřiště, hotelový 

minimarket, prodejna suvenýrů.

Pokoje:     

Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možnos-

tí až dvou přistýlek, koupelna (sprcha, WC), 

radio, telefon, menší lednička, balkon nebo 

terasa.

Stravování:    

Strava formou all inclusive - snídaně, oběd a 

večeře formou bohatého bufetu - neomezená 

konzumace ovocných džusů a jiných nealko-

holických nápojů, lokálních alkoholických 

nápojů (bílé a červené víno, rhodoské ouzo, 

brandy, atd), točeného piva, čaje a kávy, zmrz-

liny, pečiva a zákusků. 

Pláž:    

Vzdálenost od krásné písčité pláže s širokou 

nabídkou vodních sportů přibližně 10 minut 

chůze.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

náš tip

all inclusive

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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FALIRAKI - RHODOSStudia ELPIDA ** 

SLEVA 10%SLEVA 10%

odlety z Prahy, Brna a Ostravy

studia s bazénem

přímo u pláže

kuchyňský kout

rušné letovisko, noční život

dítě do 5 let na přistýlce   

 - pobyt zdarma








Poloha:     

Komplex studií se nachází v klidnější části 

letoviska, v kouzelné zátoce přímo u pláže. 

Rušné centrum letoviska s množstvím ob-

chůdků, taveren a restaurací je vzdáleno cca 

10 minut chůze. 

Vybavení:     

Hostům je k dispozici bazén, dětský bazén, 

sluneční terasa s lehátky a slunečníky (zdar-

ma), bar s TV a kulečníkem a venkovní terasa 

s výhledem na moře.

Pokoje:    

Dvoulůžková studia s možností 1 přistýlky 

jsou vybavena koupelnou (sprcha, WC), ku-

chyňským koutem (lednička, vařič, základní 

nádobí) a balkonem se stolkem a židlemi. 

Možnost pronájmu klimatizace nebo trezoru 

za poplatek. Postýlka zdarma.

Stravování:    

Vlastní stravování. Za poplatek na místě je 

možné dokoupit servírovanou kontinentální 

snídani přímo v areálu (4 Euro) nebo servíro-

vanou večeři v blízké restauraci (7,50 Euro, 

výběr ze 2 menu). 

Pláž:    

Písečná pláž s občasnými kamennými platy 

je v bezprostřední blízkosti studií. Nedaleko 

(300 m) se rovněž nachází jediná ofi ciální nu-

distická pláž na Rhodosu. Na pláži nabídka 

vodních sportů, lehátka a slunečníky za 

poplatek.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

11.890
bez stravy

cena od

přímo u pláže

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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RHODOS - FALIRAKI Hotel LOUIS COLOSSOS BEACH ****

SLEVA 10%SLEVA 10%

odlety z Prahy, Brna a Ostravy

 pro náročnou klientelu

přímo u pláže

dítě do 12 let na přistýlce   

 - pobyt zdarma






22.290
all inclusive

cena od

Poloha:     

Čtyřhvězdičkový hotel velmi dobré kvality 

je ideálním místem pro strávení klidné do-

volené i pro náročnou klientelu. Je umístěn 

přímo u nádherné písečné pláže Kallithea, 

přibližně 3 km od rušného centra Faliraki a 

cca 500 m od aquaparku.

Vybavení:
Hala s recepcí, směnárna, minimarket, TV 

místnost, kadeřnický salon, internet, půjčov-

na aut, 5 restaurací včetně plážové restau-

race, bazénový bar, plážový bar, koktejl bar, 

2 bazény (lehátka a slunečníky zdarma), 

dětský bazén, dětský klub, dětské hřiště, za-

hrada.

Sportovní aktivity a zábava:   

4 tenisové kurty, aqua aerobic, vodní polo, 

plážový volejbal, fi tnes centrum, stolní tenis, 

minigolf, billiard, parní lázně, jacuzzi, sauna, 

denní a večerní animační programy, live mu-

sic a varietní show.

Pokoje:
Dvoulůžkové pokoje s koupelnou (sprcha/ va-

na, WC, fén), klimatizace (v ceně), mini-

lednička, satelitní TV, telefon s přímou volbou, 

balkon. Pokoj s výhledem na moře a sejf na 

pokoji za poplatek.

Stravování:
All inclusive - snídaně, oběd a večeře formou 

bohatých švédských stolů - neomezená kon-

zumace ovocných džusů a jiných nealkoho-

lických nápojů, lokálních alkoholických ná-

pojů (bílé a červené víno, rhodoské ouzo, 

brandy, atd), točeného piva, čaje, kávy, horké 

čokolády, capuccina, zmrzliny, pečiva a zá-

kusků - vše zahrnuto v ceně.

Pláž:     

Hotelový komplex leží přímo na písčité pláži, 

lehátka a slunečníky za poplatek.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010 all inclusive

včetně letištních tax a 
palivového příplatku



w w w . a n c o r a . c z 71

KOLYMBIA - RHODOSHotel LOUTANIS ***

SLEVA 10%SLEVA 10%

odlety z Prahy, Brna a Ostravy

příjemné prostředí

all inclusive

dítě do 12 let na přistýlce   

 - pobyt zdarma






Poloha:    

Oblíbený hotel ležící v klidné části jinak živé-

ho letoviska Kolymbia, ve vzdálenosti 600 m 

od pláže Afandou a cca 700 m od pláže 

Kolymbia, kam jezdí několikrát denně hote-

lový minibus.

Vybavení:     

Recepce se směnárnou, restaurace s venkov-

ním posezením, prostorná TV místnost 

s barem, snack bar, bar u bazénu, dva venkov-

ní bazény pro dospělé, dětský bazén, lehátka 

a slunečníky u bazénu zdarma, dětské hřiště, 

zahrada, kulečník, stolní fotbal, elektronické 

hry.

Pokoje:    

Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možno-

stí až dvou přistýlek disponují koupelnou 

(sprchový kout nebo vana, WC), TV, telefonem, 

ledničkou (za poplatek), balkonem.

Stravování:    

Strava formou all inclusive - snídaně, obědy, 

večeře formou bufetu, nealkoholické a místní 

alkoholické nápoje (10.00 - 23.00), dopolední 

svačina, odpolední zákusky, zmrzlina. Každé 

pondělí řecké večery, každý pátek karaoke.

Pláž:  
Dvě hezké písčito-oblázkové pláže - Afan-

dou a Kolymbia ve vzdálenosti cca 700 m 

- pětkrát denně zajištěna doprava hotelovým 

minibusem. Za poplatek - lehátka, slunečníky, 

vodní sporty (vodní lyže, windsurfi ng, ba-

nana atd.).

 

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

17.790
all inclusive

cena od

all inclusive

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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RHODOS - IXIA Hotel MARE BLUE COSMOPOLITAN RESORT ****

SLEVA 10%SLEVA 10%

odlety z Prahy, Brna a Ostravy

oblíbený hotel

all inclusive

klimatizace v ceně

rušné letovisko, noční život

skvělá cena

dítě do 7 let na přistýlce   

 - pobyt zdarma









25.790
all inclusive

cena od

Poloha:     

Hotel pro náročnou klientelu skládájící se ze 

dvou hlavních budov a bungalovů je situován 

v severovýchodní části ostrova v letovisku 

Ixia, přibližně 4 km od centra historického 

města Rhodos. Autobusová zastávka je 50 m 

od hotelu.

Vybavení:     

Vstupní hala s recepcí, restaurace, lobby bar, 

snack bar, TV místnost, bazén s dětskou částí,  

(lehátka a slunečníky zdarma), bazénový bar, 

dětské hřiště, dětský klub pro děti 4-12 let 

s animačními programy (červen-září, hlídání 

dětí za poplatek), zahrada, minimarket, smě-

nárna. Masáže, lékařská služba, tenisový kurt, 

stolní tenis, videohry, volejbal, basketbal, in-

ternet a trezor na recepci za poplatek.

Pokoje:    

Dvoulůžkové nebo třílůžkové pokoje s koupel-

nou, klimatizace (15. 6. - 15. 9.), satelitní TV, 

minilednička, rádio, telefon s přímou volbou, 

balkon. Možnost přistýlky, postýlka zdarma.

Stravování:    

All inclusive - snídaně, oběd a večeře formou 

bohatého bufetu - neomezená konzumace 

ovocných džusů a jiných nealkoholických 

nápojů, lokálních alkoholických nápojů (bílé 

a červené víno, rhodoské ouzo, brandy, atd.), 

točeného piva, čaje a kávy, zmrzliny, pečiva a 

zákusků - vše zahrnuto v ceně.

Pláž:     

Oblázkovo-písečná pláž s pestrou nabídkou 

vodních sportů je přes komunikaci 100 m 

před hotelem. Slunečníky a lehátka u pláže 

za poplatek.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010 all inclusive

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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 Okruh kolem ostrova  
Tento celodenní výlet autobusem je určen všem, kteří chtějí poznat krásy a zají-
mavá místa celého ostrova. Navštívíte zříceniny starověkého města Kamiros, pro-
slulé Údolí motýlů s cestičkami podél kaskádového řečiště potoka a obrovským 
množstvím motýlů. V programu máte ochutnávku místních výborných vín a 
likérů, přestávku na oběd. Odpoledne se přesunete do čarovného městečka 
Lindos, které je považováno za nejromantičtější místo na ostrově. Úzkými, křivo-
lakými uličkami, lemovanými bílými domky můžete vystoupat až k dominantě 
Lindu starověké akropoli se zříceninami chrámu bohyně Athény, pro ty po-
hodlnější z Vás je k dispozici místní taxi - oslík. Z Lindosu přejedete na jednu 
z nejkrásnějších písečných pláží ostrova - Tsambiku a na zpáteční cestě se za-
stavíte v továrně na výrobu vína (možnost ochutnávky a nákupu).   
Cena výletu 41 EUR. 

 Plavba lodí na ostrov Symi  
Plavba na ostrov Symi, který je považován za jeden z nejkrásnějších 
ostrůvků v souostroví Dodekanes. Zdejší obyvatelé se živí lovem 
mořských hub, které zde turisté nakupují jako suvenýry. První 
zastávkou je klášter Panormitis. Odpoledne strávíme ve stejno-
jmenném hlavním městě Symi s množstvím malých romantických 
uliček, krásným kostelíkem a malebným přístavem s tavernami.  
Cena výletu 37 EUR. 

 Město Rhodos  
Během půldenního výletu navštívíme Staré město (Páleá poli), jak mu říkají míst-
ní obyvatelé, které je dnes jedním z nejlépe zachovaných středověkých měst a 
UNESCO je zařadilo mezi kulturní památky celosvětového významu. Návštěvník, 
který se prochází dlážděnými uličkami a obdivuje majestátní stavby z doby rhod-
ských rytířů, hradební zdi s baštami, střílnami a příkopem, byzantské kostely a 
mešity, náměstí, zahrady a domovní nádvoří, má dojem, že se v těchto místech 
čas zastavil hluboko v minulosti. Pro působivost Starého města s palácem velmistra 
se zde točily desítky historických fi lmů. V archeologickém areálu na vrchu Agios 
Stefanos navštívíme Apollonův chrám a hellénistický stadion, kde se konaly oslavy 
starověkých Rhoďanů na počest boha Helia. Neopomeneme ani místo, kde údajně stál jeden ze sedmi divů světa - „rhodský kolos“ 

- bronzová socha boha Helia. Dnes v tomto prastarém přístavu Mand-
raki stojí dvě bronzové sochy jelena a laně, které jsou symbolem města 
i celého ostrova. Cena výletu 23 EUR. 

 Water park 
Výlet lákající nejen děti, ale i dospělé, kteří mají rádi vodu a zábavu 
s ní spojenou. Vodní park, jeden z největších zábavních vodních areálů 
v Evropě, se nachází v letovisku Faliraki cca 15 kilometrů od hlavního 
města Rhodu. Tobogány, skluzavky, pirátský bazén, Tarzanův bazén, tur-
bo skluzavka, divoká řeka a mnoho dalších atrakcí vám bude k dispozici. 
Kvalitní služby v areálu uspokojí všechny návštěvníky bez rozdílu věku. 
Cena výletu 15 EUR.

Program výletů je orientační, s podrobným programem budete seznámeni našim delegátem na místě. Výlety jsou organizovány 
ve spolupráci s řeckou cestovní agenturou a jsou pořádány za předpokladu dostatečného zájmu účastníků. Ceny výletů jsou orientační 
a mohou být v průběhu sezóny změněny.

RHODOS - NABÍDKA VÝLETŮRHODOS - NABÍDKA VÝLETŮ
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Legendami a mýty antického Řecka  je opře-

den jeden z nejkrásnějších ostrovů Jónského 

moře, zelený smaragd ostrov Korfu. Tento 

nejsevernější a nejzápadnější z Jónských 

ostrovů uchvátí prohřátými písčitými a obláz-

kovými plážemi, azurovým mořem, členitým 

pobřežím se stovkami kouzelných zátočin a 

strmými horskými svahy ostře kontrastujícími 

s věčně zelenými staletými olivovými háji, kve-

toucími cypřiši, pomerančovníky a mandloně-

mi. Při putování ostrovem nesmíte opomenout 

ostrovní metropoli, která je podle některých 

zdrojů nejkrásnějším městem Řecka vůbec. Je 

to město plné pamětihodností s rušnými bul-

váry i typickou benátskou architekturou, která 

dokládá to, že Kerkyra se na rozdíl od zbytku 

Řecka nikdy neocitla pod tureckou nadvládou 

a že po 400 let patřila Benátkám. Bezpečí před 

Turky zajištovaly dva hrady Stará (14. stol.) a 

Nová pevnost (17. stol.) . Mezi nimi se rozkládá 

Staré Město, jehož nejkrásnější čtvrtí je Cambi-

éllo se zapadlými zákoutími starobylých čtvrtí 

s nepřeberným množstvím výrobků ze zlata a 

keramiky s úzkými uličkami plných stánků a 

tržišť, dýchajícími typickou řeckou atmosférou. 

Za pozornost stojí katedrála metropolitního 

chrámu Mitropolis, kde se nachází několik sta-

rých kostelíků, radnice, benátské divadlo z kon-

ce 17. stol., obytné domy benátského i jihoital-

ského stylu a zejména pak chrám sv. Spyridona 

- patrona ostrova. Ve městě se nachází muzea 

asijských umění, archeologie, námořnictva i 

přírodních věd. Lákavým cílem výletů je záme-

ček Achilleon postavený v letech 1890-1 jako 

letní rezidence rakouské císařovny Alžběty 

(známé jako Sissi), který každého návštěvníka 

okouzlí nádhernými zahradami a výhledem na 

moře. Historie Korfu sahá až do dob antiky, kdy 

se ostrov stal úto čištěm Jasona a Argo nautů 

při výpravě pro zlaté rouno. Nějaký čas zde trá-

vil i bájný Odysseus před návratem na rodnou 

Ithacu. Z těchto dob zde nalezneme památky 

jako staré římské lázně v Benítses nebo vyko-

pávky na poloostrově Kanóni. Zcela jistě by jste 

měli navštívit také Sidari, proslavené kanálem 

lásky, Paleokastrítsu s klášterem Nejsvětější 

bohorodičky nebo nejvyšší horu Pantokrator 

skýtající nádherný výhled na celý ostrov. Civili-

zace a národy procházející tímto ostrovem zde 

zanechaly řadu historických památek, které 

umožňují návštěvníkům nahlédnout do zvyků 

a kultur dob dávno minulých. Starobylé klášte-

ry i časem zapomenuté vesničky si zachovaly 

svůj drsný půvab. K magické atmosféře nepřispívá však jenom úchvatná příroda, cenné pamětihodnosti a typický kolorit taveren a kaváren, ale hlavně místní lidé se svou věčně dobrou náladou a 

pohostinností, ochotni vždy vyjít vstříc. Korfu nepodlehlo tlaku turistického průmyslu, zůstává ryzí a původní - díky tomu se jistě i pro Vás stane „ostrovem věčných návratů”.

KORFUKORFU



w w w . a n c o r a . c z 75

Letovisko Moraitika  se nachází na jihovýchodní 

části ostrova, přibližně 20 km od hlavního města 

Kerkyry, s kterou má pravidelné autobusové 

spojení. Je to rušnější letovisko, s čilým společen-

ským životem, nákupní zónou a celou řadou re-

staurací, taveren, kaváren a barů. 

Písčitá pláž, která je ideálně oddělena od hlavní 

třídy zástavbou hotelů a zelení, je vyhledávána 

Poměrně rušné letovisko  nacházející se cca 14 km 

severně od Kerkyry na východním pobřeží ostrova, 

patří k nejnavštěvovanějším místům na ostrově. 

Je proslulé jako centrum zábavy a nočního života, 

kvůli kterému se sem večer sjíždějí turisté i místní 

z celého okolí. Zdejší taverny, restaurace a bary 

nabízí vedle osvěžujících exotických drinků a 

různých druhů vín a piv i řecké speciality, ale 

samozřejmě nechybí ani lahůdky jiných národních 

kuchyní. Většina místních podniků nabízí fi lmové 

projekce,  sportovní utkání na velkých plochých 

obrazovkách či živou hudbu. V noci se hlavní 

pobřežní třída letoviska, zvaná též „zlatá míle“, 

mění ve velmi živé středisko s mnoha možnostmi 

bujaré zábavy až do pozdních nočních hodin. Právě 

proto je tento resort oblíben zejména u mladých 

lidí, kteří sem vyráží za příjemným povyražením.

Letovisko dělí od pláže místní komunikace. Hlavní, 

poměrně úzká pláž se rozprostírá na ploše o délce 

cca 1,5 kilometrů a je tvořena z hrubšího písku s 

příměsí oblázků. Za čistotu vody a pláže byla pláž 

oceněna modrou vlajkou EU. Díky lehce svažitému 

zde rušné promenády, ale podmaní vás atmos-

féra rybářských domků, taveren a obchůdků. 

Bílé oblázkové pláže s průzračně čistou vodou 

lákají nejen ke koupání, potápění nebo k jiným 

sportovním aktivitám, ale i k lenošení a relaxaci. 

Vzdálenost od letiště cca 25 km

často rodinami s dětmi, a to nejen kvůli pozvol-

nému vstupu do moře a dětským koutkům s prů-

lezkami, ale především kvůli čistému moři. Ti, kdo 

dávají přednost aktivní dovolené, se jistě spokojí 

s velkou nabídkou vodních sportů či plážového 

volejbalu.   

Vzdálenost od letiště cca 22 km.

Poklidné místo Nissaki,  ležící na severovýchod-

ním pobřeží ostrova na úpatí nejvyšší hory os-

trova Pantokrator, je ideálním místem pro ty, kdo 

chtějí strávit nerušenou dovolenou stranou od 

rušných turistických center. Osada rozprostřená 

na svahu hory je obklopena subtropickou vege-

tací, olivovými či piniovými hájemi. Nenajdete 

KORFU

Kanoni

Moraitika

Jónské moře

Kerkyra

Barbati

Ipsos

Nissaki

Dassia

Agios Ioannis

MORAITIKA

IPSOS
Letovisko, rozprostírající se v kouzelném zálivu  

ležícím na úpatí nejvyšší hory Pantokrator, 20 

km od hlavního města Kerkyry, patří k jednomu 

z nejvyhledávanějších a oblíbených cílů našich 

klientů. Hlavní silnice je lemována obchůdky, bary, 

tavernami a restauracemi nabízejícími příjemné 

posezení u tradičního řeckého jídla a dobrého 

vína. Klientům, kteří chtějí prožít svoji dovolenou 

aktivně, se nabízí možnosti pěší horské turistiky. 

Mladí lidé toužící po rušném nočním životě  a dis-

kotékách mohou navštívit 4 kilometry vzdálený 

Ipsos. Proslulé oblázkové pláže s průzračnou 

vodou, stále zelené svahy olivovníků, nabízející 

v závětří horského masivu stín i v horkém létě - to 

vše je důvod proč ten, kdo zde jednou prožil do-

volenou, se rád do Barbati vrací. 

Vzdálenost od letiště cca 19 km.

BARBATI

NISSAKI

terénu dna a čistotě je pláž vhodná i pro děti a 

handicapované. V místě nechybí samozřejmě 

vodní sporty - od vodního lyžování, přes ringo, až 

po jízdu na banánu. Lze se zde oddávat i krásám 

ukrytým pod mořskou hladinou, a to buď díky 

šnorchlování či klasickému potápění pod dozorem 

zkušených instruktorů z místní potápěčské školy. 

Až prozkoumáte celý Ipsos, vyrazte na prohlídku 

okolí. Zkuste třeba navštívit některou z okolních 

malebných vesniček (např. Agios Markos nebo 

Ano Korakiana) a poznat ostrov i z druhé strany, 

v původním prostředí místních obyvatel.  

Vzdálenost od letiště cca 15 km.

Jedno z největších a také nejstarších letovisek os-

trova s množstvím restaurací, taveren, obchůdků a 

barů leží na východním pobřeží asi 12 km severně 

od hlavního města Korfu, kam je pravidelné au-

tobusové spojení. Hlavní pláž v Dassii je poměrně 

dlouhá a rovná, tvoří ji hlavně oblázky a hrubší 

písek a do moře přechází pozvolna. Díky své 

čistotě si vysloužila tzv. modrou vlajku EU. Kromě 

lenošení na pláži můžete vyzkoušet některý z na-

bízených sportů – potápění, vodní lyžování, wind-

DASSIA

surfi ng, jízdu na člunech či banánu atd. Je ideální 

také pro cyklistiku a pěší tůry. Toto letovisko je 

vhodné hlavně pro klienty, kteří chtějí strávit svou 

dovolenou poznáváním ostrova, protože Dassia 

má ideální polohu pro vyjížďky po ostrově.

Zelené jihovýchodní pobřeží ostrova Korfu je doslo-

va poseto turistickýmy středisky nejrůznějšího 

typu. K těm klidnějším patří Agios Ioannis Peris-

teron (15 km od letiště), ležící mezi dalším dvěma 

významnými a populárními letovisky – Benitses 

(cca 3 km) a Moratika (cca 2 km). Oblast je známa 

především svou panenskou písčito-oblázkovo-ka-

menitou pláží, která získala modrou vlajku EU jako 

symbol čistého moře a prostředí. Jedná se o klidné 

a romantické místo, kde najdete jen pár obchůdků 

a taveren.

AGIOS IOANNIS
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náš tip

SLEVA 10%SLEVA 10%

odlety z Prahy, Brna a Ostravy

polopenze nebo vlastní stravování

blízkost pláže

vhodné pro rodiny s dětmi

dítě do 12 let na přistýlce   

 - pobyt zdarma







12.290
bez stravy

cena od

Poloha:     

Moderní a pohodlný hotel nabízející vysoký 

standard služeb a příjemnou atmosféru. 

Je vzdálen cca 150 m od pláže a asi 200 m 

od živého centra Moraitiky s množstvím barů, 

restaurací a obchodů. 

Vybavení:    

Recepce, restaurace, bazén s dětským brouz-

dalištěm, hřiště, snack a koktejl bar, zah-

rada, za poplatek: sejf, billiard, stolní tenis 

a videohry. 

Pokoje:    

Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 

jsou vybaveny SAT TV, telefonem, lednič-

kou, koupelnou a balkonem. Klimatizace 

za poplatek.     

Dvoulůžková studia s možností přistýlky 

jsou vybavena kuchyňkou (lednička, vařič, 

rychlovarná konvice, nádobí), SAT TV, tele-

fonem, koupelnou a balkonem. Klimatizace 

za poplatek.   

Strava:    

Snídaně formou bufetu (šunka, sýr, cereálie, 

mléko, káva, čaj, marmeláda, máslo, džus, 

koláč, vajíčka, ovoce). Večeře - předkrm, sa-

látový bufet, výběr ze dvou hlavních jídel, 

ovoce nebo zákusek. 

Pláž:    

Krásná písčitá pláž vzdálena 150 m od hote-

lu. Široká nabídka vodních sportů. Lehátka 

a slunečníky na pláži za poplatek.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

14.790
polopenze

Studia

KORFU - MORAITIKA  Hotel a studia NASOS & DAISY ***

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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AGIOS IOANNIS - KORFU Hotel MARE MONTE ***+

all inclusive

SLEVA 10%SLEVA 10%

odlety z Prahy, Brna a Ostravy

klimatizace

all inclusive 

přímo u pláže

dítě do 12 let na přistýlce   

 - pobyt zdarma







Poloha:     

Příjemný hotelový komplex umístěný v krás-

ných zahradách se nachází přímo u pláže, 

obchody a taverny jsou 150 m od hotelu. 

Hotel doporučujeme klientům, kteří vyhledá-

vají klidnou a pohodovou dovolenou.

Vybavení: 
Recepce, vnitřní a venkovní restaurace, SAT TV 

místnost, venkovní terasa, bar, kavárna, bar 

u bazénu, snack bar, venkovní bazén, bazén 

pro děti (lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma), dětský koutek, v sezóně animační 

programy pro děti i dospělé. Za poplatek 

Wi-Fi internet, kulečník, videohry, stolní 

tenis, šipky.

Pokoje:    

Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 

jsou vybaveny SAT TV, rádiem, telefonem, 

centrální klimatizací, ledničkou, koupelnou 

a balkonem. 

Stravování:    

All inclusive - snídaně, obědy, večeře formou 

bufetu, odpolední čaj a káva, sušenky, koláče; 

zmrzlina, nealkoholické nápoje, alkoholické 

nápoje místní výroby od 10.00 do 23:00 ho-

din.

Pláž:     

Krásná oblázková pláž se nachází přímo u ho-

telu. 

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

18.790
all inclusive

cena od

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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KORFU - DASSIA  Studia CHRISTINA ***

oblíbený hotel
SLEVA 10%SLEVA 10%

odlety z Prahy, Brna a Ostravy

možnost až dvou přistýlek

vhodné pro rodiny s dětmi





Poloha:    

Malebná rezidence se nachází v krásné 

zahradě v klidnější části letoviska Dassia. 

Živé centrum s množstvím restaurací, tave-

ren, klubů, barů a obchůdků je vzdáleno 

cca 200 m. 

Vybavení:     

Venkovní bazén pro dospělé, bazén pro děti, 

(lehátka a slunečníky u bazénu zdarma).

Pokoje:     

Studia jsou vybavena kuchyňkou s el. vařičem, 

základním nádobím, ledničkou, TV, koupel-

nou a balkonem nebo terasou. Klimatizace 

za poplatek.

Strava:    

Vlastní. Možnost využití nabídek restaurací a 

taveren v blízkém okolí.

Pláž:    

Oblázkovo-písčitá pláž se nachází ve vzdále-

nosti 350 m. Na pláži lehátka a slunečníky 

za poplatek. Možnost vodních sportů.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

12.290
bez stravy

cena od

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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DASSIA - KORFU Hotel CHANDRIS ****

SLEVA 10%SLEVA 10%

odlety z Prahy, Brna a Ostravy

přímo u pláže

polopenze

pro náročné

dítě do 12 let na přistýlce   

 - pobyt zdarma







Poloha: 
Komfotrní čtyřhvězdičkový hotel se nachází 

v zeleni přímo u pláže v letovisku Dassia,  

ve vzdálenosti cca 100 m od centrální ulice 

s mnoha tavernami, obchůdky a bary. Ho-

tel patří mezi nejznámější a nejoblíbenější 

na ostrově.

Vybavení: 
Vstupní hala s recepcí, dvě restaurace s te-

rasou, taverna na pláži, dva bary u bazénu, 

dva bary na pláži, konferenční místnost pro 

400 osob, TV místnost, čítárna, minimarket, 

obchod se suvenýry, zlatnictví, herna, 3 te-

nisové kurty, hřiště na volejbal, stolní tenis, 

kulečník, dva venkovní bazény pro dospělé, 

1 bazén pro děti, dětský klub, dětské hřiště. 

V okolí možnost návštěvy sauny, jacuzzi, 

páry, fi tness centra, masáží, potápění, 18-ti 

jamkového golfového hřiště a jízdy na koních.

Pokoje: 
Prostorné dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky jsou vybaveny individuálně nasta-

vitelnou klimatizací, minibarem, SAT TV, fé-

nem, rádiem, telefonem,  sejfem, koupelnou 

(vana nebo sprchový kout), balkonem nebo 

terasou. 

Stravování: 
Snídaně a večeře formou bufetu. Možnost 

dokoupení plné penze na místě.

Pláž: 
Krásná písčitá pláž se nachází přímo 

u hotelu - možnost vodních sportů (vodní 

lyže, kanoe, windsurfi ng, atd.). Lehátka a slu-

nečníky na pláži za poplatek.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

32.790
polopenze

cena od

přímo u pláže

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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KORFU - IPSOS  Hotel JASON ***

oblíbený hotel
SLEVA 10%SLEVA 10%

odlety z Prahy, Brna a Ostravy

skvělé koupání

oblíbený hotel

krásný výhled

dítě do 6 let na přistýlce   

 - pobyt zdarma







Poloha:     

Příjemný hotel s rodinnou atmosférou leží 

v kopci, cca 400 m od pláže a cca 500 m 

od rušného centra Ipsosu s množstvím barů, 

restaurací, taveren a obchůdků.

Vybavení: 
Recepce, TV místnost, restaurace, snack bar, 

bar u bazénu, venkovní bazén pro dospělé 

s brouzdalištěm pro děti, kulečník, výtah, 

směnárna, půjčovna kol a aut.

Pokoje: 
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou 

vybaveny, klimatizací, SAT TV, telefonem, led-

ničkou, sejfem a koupelnou s fénem.

Stravování: 
Snídaně formou bohatého bufetu.

Pláž: 
Oblázkovo-písčitá pláž s pozvolným vstupem 

do moře se nachází cca 400 m od hotelu. 

Pro příznivce vodních sportů je v okolí 

k dispozici široká nabídka vodních sportů 

a radovánek (vodní lyže, banana, šlapadla, 

loďky atd.).

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

16.790
snídaně

cena od

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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IPSOS - KORFU Hotel IPSOS BEACH ***

all inclusive

SLEVA 10%SLEVA 10%

odlety z Prahy, Brna a Ostravy

přímo u pláže

all inclusive 

oblíbený hotel

dítě do 7 let na přistýlce   

 - pobyt zdarma







Poloha:    

Oblíbený hotel, kam se klienti rádi vracejí, 

se nachází v klidnější časti letoviska ve vzdá-

lenosti cca 400 m centra. Pravidelné spoje-

ní do hlavního města Kerkyry (14 km) 

linkovým autobusem - zastávka 100 m od ho-

telu.  

Vybavení: 
Vstupní hala s recepcí, restaurace, výtah, 

snack bar, TV kout,  bazén s dětskou částí (le-

hátka a slunečníky u bazénu zdarma), dětské 

hřiště, stolní tenis.

Pokoje:    

Dvoulůžkové pokoje s možností přstýlky jsou 

vybaveny SAT TV, ledničkou, fénem, strop-

ním ventilátorem, telefonem, koupelnou 

(sprcha nebo vana) a balkonem nebo terasou. 

Klimatizace a trezor na pokoji za poplatek. 

Stravování:    

All inclusive - snídaně, obědy, večeře formou 

bufetu, káva, čaj, limonády, džusy, víno, 

pivo, alkoholické nápoje místní výroby, na-

bídka moučníků, sendvičů, zmrzliny pro děti.

Pláž:     

Oblázkovo-písečná pláž s pozvolným vstu-

pem do moře se nachází cca 80 m od hotelu.

Možnost využití vodních a plážových sportů 

- banana, vodní lyže, parasailing, šlapadla, 

loďky, atd. Lehátka a slunečníky na pláži 

za poplatek. 

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

17.290
all inclusive

cena od

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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KORFU - BARBATI  Hotel PANTOKRATOR ***

oblíbený hotel
SLEVA 10%SLEVA 10%

odlety z Prahy, Brna a Ostravy

výborná strava

výhled na moře

skvělé koupání

oblíbený hotel

dítě do 12 let na přistýlce   

 - pobyt zdarma








Poloha:     

Velmi oblíbený hotel s příjemnou atmosférou 

je postaven na klidném místě v tradičním 

řeckém stylu na svahu nejvyšší hory ostrova 

Pantokrator, přibližně 300 m od pláže. 

Vybavení:     

Recepce, společenská hala s TV, bazén pro dě-

ti i dospělé, bar, restaurace, směnárna, par-

king. 

Pokoje:     

Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou 

umístěny ve svahu s výhledem na moře a jsou 

vybaveny koupelnou (sprcha, WC), telefonem 

a balkonem (terasou). Za poplatek je možné 

pronajmout na pokoj klimatizaci, trezor, ven-

tilátor a ledničku. 

Strava:    

Snídaně - formou bufetu, večeře - polévka 

nebo výběr ze tří předkrmů, salát formou 

bufetu, hlavní jídlo výběr ze 3 jídel, zákusek 

nebo ovoce. Hotelová strava je pověstná vel-

mi dobrou kvalitou. 

Pláž:    

Překrásná oblázková pláž s průzračně čistou 

vodou je vzdálena cca 5 minut od hotelu a 

nabízí velké možnosti vodních a plážových 

sportů - banana, vodní lyže, parasailing, šla-

padla, loďky, atd. Slunečníky a lehátka na 

pláži za poplatek.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

16.790
polopenze

cena od

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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BARBATI - KORFU Hotel NAUTILUS ***

all inclusive

SLEVA 10%SLEVA 10%

odlety z Prahy, Brna a Ostravy

klimatizace

all inclusive

výhled na moře

dítě do 7 let na přistýlce   

 - pobyt zdarma







Poloha:     

Hotel skládající se z několika budov se nachá-

zí na klidném místě ve svahu s nádherným 

výhledem na moře ve vzdálenosti cca 1 km 

od střediska Barbati.

Vybavení: 
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar 

s TV koutkem, venkovní bazén pro dospělé 

s dětským brouzdalištěm (lehátka a sluneč-

níky u bazénu zdarma), dětské hřiště, stolní 

tenis, basketbalové hřiště, stolní hry.

Pokoje:    

Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 

jsou vybaveny klimatizací, SAT TV, fénem, 

ledničkou, telefonem, koupelnou a balko-

nem.

Stravování:    

All inclusive - snídaně, obědy, večeře formou 

bufetu, občerstvení v průběhu dne, nealko-

holické nápoje a alkoholické nápoje místní 

výroby, káva, čaj, zákusky, zmrzlina pro děti.

Pláž:    

Pod hotelem se nachází terasa, ze které je 

možný vstup do moře. Hlavní oblázková 

pláž, oceněna modrou vlajkou EU za čistotu 

moře, se nachází cca 10 min. chůze a nabízí 

množství vodních a plážových sportů. Na pláž 

jezdí 2x denně hotelový minibus zdarma.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

17.290
all inclusive

cena od

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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SLEVA 10%SLEVA 10%

odlety z Prahy, Brna a Ostravy

all inclusive

pro náročné

dítě do 12 let na přistýlce   

 - pobyt zdarma






Poloha:     

Velmi kvalitní hotel je situován na klidném 

místě přímo u pláže. Hotel disponuje 197 po-

koji, z toho 103 bungalovů, vzdálenost do 

centra 500 m.

Vybavení:     

Hala s recepcí, výtah, hlavní restaurace Dio-

nissos, taverna Zorbas s řeckými specialitami, 

italská restaurace, kavárna, bar Poseidon, TV 

kout, klimatizované prostory, 2 bazény - jeden 

600 m2, druhý 310 m2, (lehátka a slunečníky 

u bazénu zdarma), dětský bazén, bazénový 

bar, zahrada, minimarket, půjčovna aut, dět-

ské hřiště, animační programy pro děti, disko-

téka. Za poplatek internet, kadeřnictví, různé 

typy masáží, manikura, pedikura, 2 tenisové 

kurty, lékařská služba. Animační programy 

- lekce řeckého tance, plážové a bazénové hry, 

aerobic, gymnastika, aqua aerobic, 3x týdně 

show, řecký folklor, 2x týdně live music pro-

gram. Sportovní aktivity za poplatek - tenis, 

horská kola, stolní tenis, kanoe, plážový 

volejbal, windsurfi ng, vodní lyžování, lekce 

potápění. 

Pokoje:    

Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou při-

stýlek jsou vybaveny klimatizací, telefonem 

s přímou volbou, SAT TV, lednička, sejf ,fén, 

koupelnou (vana nebo sprcha) a balkonem 

nebo terasou.  Za poplatek pokoje s vlastním 

bazénem.

Stravování:   

All inclusive - snídaně, oběd a večeře for-

mou bohatých švédských stolů, neomezená 

konzumace ovocných džusů a jiných nealko-

holických nápojů, lokálních alkoholických ná-

pojů (bílé a červené víno, ouzo, brandy, atd.), 

točeného piva, čaje a kávy, zmrzliny, pečiva a 

zákusků - vše zahrnuto v ceně.

Pláž: Hotelová oblázkovo-písečná pláž vyba-

vená sprchami je přímo před hotelem. Lehát-

ka a slunečníky na pláži bez poplatku.

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

30.790
all inclusive

cena od

all inclusive

KORFU - NISSAKI  Hotel SUNSHINE VACATION CLUB ****+

včetně letištních tax a 
palivového příplatku
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 Lodní výlet do městečka Pargy a na ostrov Paxos  
Na tomto nezapomenutelném lodním výletě budete mít možnost navštívit půvabné městečko na řeckém pobřeží Pargu. Parga vás přivítá svým starobylým benát-
ským hradem, který střeží vstup do zálivu, kde se městečko rozkládá. Budete mít dostatek času, abyste se zde porozhlédli a navštívili četné obchůdky a taverny 
nebo se můžete věnovat koupání a slunění na místních písečných plážích. Dále bude následovat plavba až k souostroví pěti malých ostrůvků Paxi, kde se vylodíte 
na největším z nich. Navštívíte hlavní městečko Gaios, které vás jistě okouzlí svým klidem, půvabem a pohostinností místních obyvatel. Vychutnejte si kávu nebo 
jiné osvěžení v jedné z místních kaváren. Můžete tu v klidu odpočívat na pláži, koupat se v průzračných vodách ostrova, nebo se jen procházet klidnými uličkami. 
Cena 30 EUR.

 Velký okruh ostrovem 
Celodenní výlet, ve kterém navštívíte nejkrásnější místa ostrova Korfu. Výlet zahájíme návštěvou letohrádku Achilion, sídla císařovny Alžběty, zvané Sissi, který je 
vyzdoben pouze motivy z řecké mytologie. Prohlédnete si prostory zámku a nádhernou zahradu, která jej obklopuje. Výlet si zpříjemníte ochutnávkou tradičních 
alkoholických nápojů v likérce Koum Kouat. Pokračujeme prohlídkou turistického střediska Paleokastritsa, kde si prohlédneme muzeum a mnišský klášter. Poté nás 
cesta zavede do vesničky Lakones na vyhlídku Bella Vista, kde můžete obdivovat jednu z nejkrásnějších scenérií celého Středozemního moře. Tradiční suvenýry 
z ostrova Korfu si můžete nakoupit ve vesničce Makrades. Cestou zpět budete mít možnost se kochat krásným výhledem na západní pobřeží s ostrovy Diapontia. 
Cena 30 EUR.

 Večerní Kerkyra 
Tento polodenní výlet vám umožní podívat se večer do hlavního města ostrova Kerkyry, která je zajímavá svou podobností s italskými Benátkami. Budete mít 
možnost prohlédnout si nejdůležitější památky města: Kostel svatého Spyridona, nejvýznamnějšího světce ostrova, největší náměstí na Balkáně - Spianádu, 
historickou městskou radnici, můžete navštívit Starou či Novou pevnost a pozorovat úchvatnou architekturu těchto staveb, ale hlavně se můžete procházet 
v úzkých uličkách historického města se spoustou obchůdků a restaurací, které jsou otevřené do pozdních nočních hodin. Cena 14 EUR.

 Kalypso Star 
Zajímá vás podvodní svět Jónského moře? Pokud ano, tak tento výlet je jako stvořený právě pro Vás. Loď Kalypso Star má prosklené dno a umožní Vám pozorovat 
veškeré dění v Jónském moři. Plavba touto lodí k ostrůvku Vidos trvá přibližně jednu hodinu. Vyplouvá se ze Starého přístavu v Kerkyře a plaví se k blízkému 
ostrůvku Vidos, kde loď zakotví a Vám se naskytne úchvatný pohled na mořské dno se zbytky antických památek, potopenou lodí a pochopitelně spoustou ryb. 
Potápěč Vám ještě ukáže další živočichy z Jónského moře. Je pro Vás nachystáno i představení cvičených lvounů, kteří se budou určitě líbit nejen dětem, ale i 
dospělým. Cestou zpět si můžete udělat nádherné fotografi e města Kerkyry a Staré i Nové pevnosti. Cena 14 EUR. 

 Aqualand 
Zábavní park ležící poblíž hlavního města Kerkyry na planině s názvem Ropa upoutá určitě každého nejen děti, ale i dospělé. Ráno vás autobus přiveze do tohoto 
báječného místa, kde můžete celý den strávit objevováním nejrůznějších tobogánů, skluzavek a bazénů. Naleznete tu nejrůznější atrakce pro všechny věkové 
kategorie. Je tu tobogán s názvem Černá díra, ve které nasednete do velkých gumových kruhů a necháte se unášet proudem. Pro odvážnější jsou tu tobogány Ka-
mikadze. Dále tu objevíte Twister,  Divokou řeku a velké množství dalších tobogánů. Pro nejmenší je tu speciální koutek i s nafukovacím hradem. Odpočívat můžete 
v mírném proudu Líné řeky či na lehátku se slunečníkem. Ani občerstvení a obchod se suvenýry nesmíte vynechat. Cena 32 EUR. 

 Tripa - řecký večer 
Tripa je nejznámější taverna nejen na Korfu, ale i  jedna z nejznámějších taveren celého Řecka. Mezi těmi, kdo tuto tavernu navštívili byli například řecký prezident 
Konstantin Karamanlis, francouzský prezident Francois Mitterand, herečka Jane Fonda, herec Anthony Quinn či Aristoteles Onassis. A právě v této proslavené 
taverně můžete strávit nezapomenutelný večer při poslechu řecké hudby. Je pro vás přichystána bohatá večeře skládající se z přibližně 10 velmi chutných chodů. 
Po jídle můžete sledovat vystoupení skupiny tanečníků, kteří vám předvedou řecké tance z nejrůznějších koutů Řecka v různých lidových krojích. Potom vás 
všechny vyzvou, abyste se k nim připojili a bavili se s nimi při výuce řeckého tance. Cena 32 EUR.

 Lodní barbecue na západním pobřeží  
Celodenní  lodní výlet spojený s plavbou kolem západního pobřeží ostrova Korfu. Loď vyplouvá z Paleokastritsy, jednoho z nejpůvabnějších letovisek na Korfu a 
pokračuje do střediska Liapades. Loď poté zamíří směrem na jih. Cestou můžete obdivovat jedinečné skalní útesy, přírodní scenérie, jeskyně s křišťálově čistou vodou 
Jónského moře i oblázkové pláže. Na jedné z nich se údajně Odysseus střetl s Nausikou. Všichni turisté budou moci poznat pohostinnost kapitána lodi, který jim bude 
nabízet nápoje po celou dobu plavby. Po připlutí na Paradise beach následuje asi 3 hodinová přestávka. Zatímco kapitán Stefanos a jeho posádka budou připravovat 
chutný oběd, který se skládá z místních specialit, budete mít dostatek času k odpočinku, koupání nebo potápění a objevování tajů Jónského moře. Odpoledne se loď 
vrací zpět opět podél pobřeží. Cena 28 EUR.

 Lodní barbecue na severním pobřeží  
Celodenní lodní výlet spojený s plavbou kolem severovýchodního pobřeží ostrova Korfu. Autobus vás odveze do přístavu, kde se nalodíte na loď kapitána Teodora. 
Cestou uvidíte skalnaté pobřeží Albánie, které je vzdálené pouhé 2 kilometry od ostrova. Z paluby uvidíte nejznámější pláže ostrova – Kassiopi, Kouloura a Kalami, 
kde olivovníky rostou přímo u mořského pobřeží. Loď dopluje až k jeskyni svatého Arsenia u Nissaki, kde se nachází malá kaple. Loď pak pokračuje na sever, kde 
zakotví na nádherné pláži s křišťálově čistou vodou, která je přístupná pouze z moře. (Lehátka a slunečníky jsou zde za poplatek.) Zde se můžete vykoupat, opalovat 
a objevovat záhady mořského světa. Osvěžit se můžete nejen ve vlnách Jónského moře, ale i chutným obědem, který pro vás připraví posádka lodi. Nenechte si ujít 
tento vyjímečný den plný nezapomenutelných zážitků. Při nepříznivém počasí možnost změny programu. Cena 28 EUR.

 Albánie 
Celodenní výlet, který vám umožní uvidět Albánii a životní styl nejchudší evropské země. Po vyplutí z přístavu v Kerkyře loď pluje podél Albánského 
pobřeží do přístavu v Sarandě. Můžete se tu procházet po městečku nebo se koupat na jedné z místích pláží. Pro milovníky historie je za poplatek připraven 
výlet s původcem do Butrinta - antického města pod patronátem UNESCO. Toto město zmizelo pod bujnou vegetací a bylo znovuobjeveno archeolo-
gy. Můžete zde obdivovat velmi zachované divadlo, zbytky římských lázní, římský chrám s obdivuhodnou mozaikovou podlahou a mohutné městské zdi. 
Cena: 30 EUR + 10 EUR přístavní poplatky. 

Výlety jsou pořádány ve spolupráci s řeckou agenturou a jsou provázeny česky nebo slovensky mluvícím průvodcem (s vyjímkou výletu do Albánie). 
Výlety je možné zakoupit na místě ve všech pobytových letoviscích v měně Euro. Ceny výletů jsou orientační. Program výletů může být změněn, o 
podrobném programu a ceně budete informováni v průběhu pobytu našim delegátem.
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Malta  Na zemi neexistuje jiné místo, kde by 

bylo možno na tak malém prostoru vidět tolik 

pozoruhodností ze všech období dlouhých dějin 

lidstva, jako na maltských ostrovech - od doby 

kamenné až do nedávné minulosti. Historie vás 

pronásleduje doslova na každém kroku - působivé 

kulturní památky, velkolepé paláce, písečné a 

skalnaté pláže, to vše a ještě mnohem víc naj-

dete na pouhých 246 kilometrech čtverečních. 

Maltské souostroví se nachází v samém srdci 

Středozemního moře. Malta se skládá z celkem 5 

ostrovů - největší a nejobydlenější ostrov Malta, 

malebný ostrov Gozo, překrásné Comino s pouze 

několika obyvateli a neobydlené Cominoto a 

Filfl a. Vody, které omývají pobřeží těchto kouzel-

ných ostrovů, jsou průzračně čisté a plné života. 

Malta je rájem pro potápěče a proto zde všude 

naleznete potápěčské základny, kde si lze vypůjčit 

potápěčskou výstroj. Jako v bývalé anglické kolonii 

se zde hovoří anglicky. Proto je ostrov oblíben i 

Cestovní ruch na severozápadě Malty  se soustřeďuje 

v zátoce St. Paul ś Bay. Několik vesniček, mezi nimi 

i Qawra, tvořící dnes rušné a malebné prázdninové 

letovisko, kterému se běžně říká St. Paul ś Bay. Je 

to živé místo s desítkami hotelových zařízení, ces-

tovních kanceláří, s množstvím restaurací, barů, 

diskoték a obchůdků se suvenýry. V zálivu stojí 

nejmodernější hotely, vznikly tu také velké, pečlivě 

ošetřované bazény s vodními skluzavkami a jinými 

Letovisko Mellieha,  jako ostatně mnoho dalších 

maltských měst, se rozkládá na vrcholu kopce 

severně od zálivu St. Paul. Tato dříve půvabná 

malá vesnička se nyní rozrostla ve známé 

rekreační středisko, oblíbené nejen Malťany. 

Naskýtá se zde nádherný výhled na záliv Mellieha 

a sousední ostrovy Gozo a Comino. V blízkosti 

najdeme několik jeskyní, které byly v minulosti 

přestavěny na primitivní obydlí. Městečku 

dominuje kostel Lady Victorie, který byl vysvěcen 

jako místo jazykových kurzů, které spojují efek-

tivní výuku s rekreací a poznáním.  

Gozo  Šest kilometrů severozápadně od Malty leží 

nádherný ostrov Gozo. Hlavní město tohoto os-

trova Victoria je známo spíše pod jménem Rabat. 

Mgarr je nejdůležitější přístav na ostrově a jeho 

součástí je také přístaviště jachet. Malý ostrov 

nymfy Calypso, který se ve starověku nazýval 

Ogyda, je obilnicí maltského souostroví. Je menší, 

zelenější a klidnější (méně než desetina obyvatel-

stva Malty). Terasovitá pole, která poprvé založili 

Arabové před více než 1000 lety a která jsou tak 

typická pro Maltu, naleznete na ostrově Gozo na 

každém kroku. Vládne tady zvláštní klid a pohoda. 

Tuto atmosféru na návštěvníky dýchá nejenom 

krajina, ale je typická i pro obyvatele, kteří jsou 

známí svým zvláštním založením. Kdo si chce 

odpočinout, pro toho je Gozo ideálním místem. 

Comino  Ještě klidnější je ostrov Comino, který 

je nejmenším ostrovem maltského souostroví.

Žije zde jen několik rolníků a žádné auto ani jiné 

vymoženosti neruší božský klid. Existuje zde také 

pouze jeden hotel, který je samozřejmě zařízen na 

vodní sporty a stojí přímo na pláži. Kdo si s mořem 

tyká, najde zde ráj na zemi. Četné zátoky, skaliska 

a křišťálově čistá azurová voda tvoří ideální pod-

mínky pro všechny druhy vodních sportů, zvláště 

MALTA

Mellieha

Marfa

St. Julian's

Valletta

Mdina

Qawra

Sliema

Středozemní moře

MALTA

Comino

Gozo

Mellieha

Marfa

St. Julian's

Valletta

Mdina

Qawra

Sliema

Středozemní moře

Středozemní moře

Oblast St. Julian ś patří mezi hlavní maltská turis-

tická centra.  Město se nachází severozápadně od 

Valetty. Pobřeží je většinou skalnaté a je vhodné 

pro ty, kdo mají rádi divoké skalnaté pláže. St. 

Julian ś je bývalá rybářská vesnička se spoustou 

tradičních maltských loděk luzzu, která si do dnešní 

doby ponechává svůj osobitý ráz, ale na druhou 

stranu nezaostává ve svém vývoji za sousední 

Sliemou. Dnes je to, podobně jako Sliema, hojně 

navštěvované turistické centrum. St. Julian ś se 

táhne kolem dvou malých zálivů Spinola a Balluta. 

Nachází se zde Spinolův Palác, který byl postaven 

králem Paolem Spinolou v roce 1658 a je domi-

nantou malého zálivu. Najdeme zde také hotely 

všech kategorií, od těch levnějších až po hotely pro 

náročnou klientelu. Velmi známou a navštěvovanou 

čtvrtí je Paceville, kde je soustředěno mnoho 

nočních klubů, diskoték a zábavních podniků, 

zábavnými atrakcemi. Kdo se nechce koupat 

v hotelových bazénech nebo u skalnatého pobřeží, 

může se vydat člunem, autobusem nebo najatým 

vozidlem k některé z pláží v blízkém okolí. Vlastní 

nábřežní promenáda podél zálivu nás zavede až 

do starého jádra města St. Paul ś. Středisko nabízí 

možnosti potápění, jízdy na vodních lyžích, wind-

surfi ngu a dalších vodních radovánek. Transfer 

z letiště: cca 45 minut.

v roce 1897. Kostel byl vybudovaný v barokním 

slohu a postavený z načervenalého vápence. 

Zde se koná mnoho náboženských ceremonií 

a festivalů. Svátek Lady Victorie je každoročně 

slaven 8. září. Ke kostelu patří kaple, jejíž vnítřní 

stěny jsou zdobeny unikátními malbami. Terasy, 

které jsou součástí malého náměstí před kos-

telem nabízejí panoramatický výhled na záliv a 

blízké okolí. Mellieha se pyšní největší písečnou 

pláží na Maltě. Je lehce dostupná z každého 

ale pro potápění. Comino je spojeno lodní dopra-

vou jak s ostrovem Gozo, tak i s Maltou. Návštěvník 

může využívat širokou nabídku vodních sportů 

i objevovat historii prostřednictvím bezpočtu 

památek (Maltě se také říká „největší přírodní 

muzeum na světě“). 

MALTAMALTA

LETOVISKO ST. JULIAN Ś, SLIEMA / ST. JULIAN Ś BAY

LETOVISKO QAWRA / ST. PAUĹS BAY

LETOVISKA MELLIEHA, MARFA / MELLIEHA BAY

oblíbených nejen turisty, ale i Malťany. V zálivu 

Sv. George ve čtvrti Paceville najdeme malou, ale 

okouzlující písčitou pláž. Sídlí zde také Institut pro 

studium cestovního ruchu. Sliema s 20.000 oby-

vateli je největším turistickým střediskem Malty. 

Nachází se zde podobně jako v St. Julian ś množství 

obchodů, barů, restaurací a hotelů. Pro obyvatele 

Malty patří Sliema k nejvyhledávanějším místům 

ke stálému bydlení. Transfer z letiště: cca 30 minut.

hotelu. Na hlavní promenádě zde najdeme 

nespočetně obchodů, restaurací, kaváren a barů. 

Paradise Bay je vzdálen pouhých 5 km od Mellie-

hy. Tento nádherný a tichý záliv dostatečně pyšný 

na svoji písčitou pláž je ideálním místem pro 

strávení klidné a ničím nerušené dovolené. Hlavní 

předností této oblasti je mimo jiné výhodná polo-

ha pro výlety na nedaleké ostrovy Gozo a Comino. 

Transfer z letiště: cca 60 minut.
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 Valetta/Malta Experience  
Náš průvodce vás zavede rušnými ulicemi nejprve k Barracca zahradám, ze kterých je úžasný pohled na hlavní přístav. Poté spatříte 
katedrálu Svatého Jana, jejíž vznik se datuje do doby vlády maltských rytířů. Je bohatě zdobena zejména výtvory světově známého 
malíře Caravaggia, jehož ukázky uvidíte v oratoři této katedrály. Dále navštívíte muzeum v katedrále, které je vyzdobeno Vlámskými 
tapisériemi (gobelíny) a poté se  podíváme zvenku na velkolepý velmistrův palác a další historické budovy. Na závěr si poslechnete 
v českém jazyce vizuální show Malta Experience, která nám přiblíží historii Malty od prvopočátků do dnešní doby.   
Cena 28,75 EUR za osobu.

 Mdina  
Tento výlet vás zavede do centrální části Malty, které dominuje původní středověké město Mdina. Projdete se úzkými ulicemi 
Mdiny (mlčící město) a budete obdivovat impozantní bašty, které poskytují skvostný pohled na celý ostrov. Při odjezdu z Mdiny 
přes “Řeckou bránu” se zastavíte u katakomb a dále budete pokračovat k útesu v Dingli. Po obědě navštívíte Botanickou za-
hradu Sv. Antona ve vesnici Attard a ve městě Mosta si prohlédnete působivé kopule Mostasova dómu a také centrum řemesel 
ve vesničce Ta´Qali, kde bude také čas na nákupy. Cena 42,50 EUR za osobu.

 Středomořský Marine Park  
Báječný způsob pro děti i dospělé, jak lépe zábavným způsobem porozumět zvířecímu světu a jejich obyvatelům. Mimo jiné zhléd-
nete nezapomenutelné představení středozemních hvězd - delfínů. Poté bude následovat zábavně naučná show rodiny lvounů a na 
závěr nebude chybět naše nová atrakce - Show papoušků. Přestože  je tento výlet spíše vizuální, v případě potřeby je možné využít 
komentář v anglickém jazyce. Cena 22,50 EUR za osobu.

 Trojměstí  
Na tomto výletě se zapojíte do objevování historické oblasti známé jako Trojměstí, které tvoří tři města Vittoriosa, Cospicua a Senglea. 
Výlet zahájíte projížďkou kolem města Cospicui, která nás zavede do města Vittoriosy, kde se mimo jiné projdete úzkými uličkami 
obklopenými mnoha historickými budovami a kostely. Poté vyrazíte ze starého přístaviště typickou jachtou “fregatina” na výlet oko-
lo pověstných přístavních zátok. V městě Senglei si mimo jiné prohlédnete okolí z krásné vedety umístěné v zálivu Grand Harbour. 
Cena 25 EUR za osobu.

 Gozo Experience 
Šest kilometrů severozápadně od Malty leží nádherný ostrov Gozo. Po příjezdu na ostrov si všimnete, že třebaže mají oba ostrovy po-
dobný vývoj a historií, tak ostrov Gozo má svůj osobitý charakter. Mimo jiné je ostrov Gozo zelenější než Malta a mnohem malebnější. 
Během výletu navštívíte skalní útvar Azurové okno v zálivu Dwejra, citadelu ve městě Victoria, záliv Xlendi a také se zastavíme na 
show experience, které nám přiblíží historii Goza od prvopočátků do dnešní doby. Samozřejmě zůstane i čas na nákupy - ostrov 
Gozo je známý svou výrobou vlněného zboží a ručně vyráběné krajky. Cena 50 EUR za osobu.

 Fun At Playmobil  
Rodiny s dětmi, které se nechtějí na dovolené jen opalovat, by si měly zakoupit výlet do nového zábavního centra Playmobil 
v Hal Faru. Playmobil je světoznámá továrna, druhá na světě, vyrábějící stejnojmenné hračky a jediná výrobní dílna, kde 
můžete skutečně vidět, jak se hračky vyrábějí. Po prohlídce výrobních prostor se můžete se svými dětmi do sytosti „vyřádit“ 
v Playmobil Fun Parku. Přestože  je tento výlet spíše vizuální, v případě potřeby je možné využít komentář v anglickém jazyce. 
Cena 21,25 EUR za osobu.

 Blue Grotto  
Výlet na jih ostrova zahájíte návštěvou městečka Marsaxlokk, kde v pokojném zálivu kotví velké množství barevných loděk zvaných 
luzzu v tradičních barvách (červená, modrá a žlutá) - kdysi místo prvního vylodění Turků během Velkého obléhání v roce 1565 
spojenou s prohlídkou místního trhu. Následuje projížďka kolem  vesnice Birzebbugia, která je tradičním letním útočištěm Malťanů 
k jeskyni Blue Grotto, kde můžete zhlédnout a  vyfotografovat si  tento překrásný útvar. Cena 21,90 EUR za osobu.

 Vesnice Festa  
Mezi červnem a zářím se slaví v každé vesnici na Maltě na počest svatého patrona vesnice - svátek Festa. Jedná se o každoroční 
folklórní a církevní slavnost. Tento výlet začíná prohlídkou farního kostela s výkladem a pokračuje průvodem, kdy je nesena socha 
svatého patrona zpět do kostela. Průvod je doprovázen vesnickou kapelou s menším ohňostrojem. Ulice ve vesnicích jsou vyzdo-
beny prapory, čarovnými světly a sochami. Při tomto výletě budete mít možnost se seznámit a popovídat si s prostými vesničany 
oslavující festu. Tento svátek by jste si neměli nechat ujít. Cena 18,75 EUR za osobu.
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CESTOVNÍ DOKLADY:  
Občané České republiky potřebují ke vstupu do Maltské republiky pouze platný cestovní pas. Maximální 

délka bezvízového pobytu je 90 dní. 

MĚNA:         

1 euro (EUR), aktuální kurz € 1 =  25,80 Kč. 

VÍZA, REŽIM VSTUPU:  

V souladu s dohodou o zrušení vízové povinnosti není k pobytu v délce až 3 měsíce vízum vyžadováno. 

Přihlašovací povinnost za turisty plní automaticky hotely a jiná ubytovací zařízení. 

ÚŘEDNÍ JAZYK:  
Úředním jazykem je maltština a angličtina. 

ZASTOUPENÍ AIR MALTA A MALTA TOURISM AUTHORITY V ČR:  

Malá Štupartská 7, Praha 1. Tel. 224815378; fax. 224815379, www.malta-info.cz, www.malta-dovolena.cz

KONZULÁT ČR NA MALTĚ:  

Honorary Consulate of the Czech Republic, No. 7, Pjazza Celsi, Naxxar, NXR 03,  

Tel.: 00356 21 414120, mobil: 00356 9949 7478  

LETECKÁ DOPRAVA:  
Zajištěna leteckou společností AIR MALTA, typ letadel Boeing 737 nebo Airbus 319.

ODLETY Z PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ, TERMINAL SEVER - PÁTEK: 

odlet Praha 18.50, přílet Malta  21.20  (07.5.-29.10.2010) 

odlet Malta  15.20, přílet Praha 18.00    (07.5.-29.10.2010)

ODLETY Z PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ, TERMINAL SEVER -  PONDĚLÍ: 

odlet Praha 12.00, přílet Malta  14.30  (14.6.-27.09.2010) 

odlet Malta  08.30, přílet Praha 11.10    (14.6.-27.09.2010) 

Změna letového řádu vyhrazena. 

Zkontrolujte pečlivě den a čas odletu uvedený na voucheru. Cestující musí být připraveni k nástupu letu 

nejméně 2 hodiny před odletem. Odbavení letu končí přibližně 60 min. před plánovaným odletem.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ:  
Turistům se doporučuje před cestou uzavřít zdravotní pojištění. První pomoc je poskytována zdarma, po-

byt v nemocnici je pouze za úhradu.

OČKOVÁNÍ:  
Nevyžaduje se zvláštní očkování. 

PODNEBÍ:  
Na Maltě je celý rok mírné podnebí s nepatrnými srážkami, takže návštěvníci se už v květnu mohou těšit 

z letních teplot. Léta jsou horká, v červenci a v srpnu s teplotami přes 30 oC. Vlivem vlhkých a horkých 

afrických větrů může být velmi horko i v září a v říjnu. Vhodné pro koupání jsou měsíce květen a říjen, 

kdy má voda teplotu 18 - 25 oC. Nejčastější srážky jsou v měsících říjnu a únoru. Pro zdejší podnebí je 

charakteristické suché léto a teplá deštivá zima. Od dubna do září se nad ostrovy klene blankytná a čistá 

obloha. Průměrná roční teplota 19 oC je dost vysoká. Průměrná červencová teplota se pohybuje kolem 

26 oC a tento měsíc je také nejštědřejší na sluneční svit. Letní žár zmírňují severozápadní větry, které se 

nazývají mistral. Koncem září teplá sezona pomalu končí a začíná období dešťů. Říjen a listopad jsou 

zpravidla teplé, i když deštivé. Zima je na Maltě velice mírná a místní obyvatelé prakticky nevědí, co je to 

sníh. Průměrná denní teplota v prosinci je 14 oC, v lednu 12,3 oC. 

TEPLOTY VODY A VZDUCHU: 
                                            Teplota vody oC         Teplota vzduchu oC (max/min) 

Květen 18,4  23,1 / 15,1  

Červen 21,1  27,4 / 18,6 

Červenec 24,5  30,2 / 21,2 

Srpen 25,6  30,6 / 21,8 

Září 25,0  27,8 / 20,4 

Říjen 22,2  23,8 / 17,2

OTEVÍRACÍ DOBA:  
Maltské banky a obchody jsou otevřeny od pondělí do pátku od 8.30 do 12 hodin a od 13 - 19 hodin. 

Všechny banky přijímají šeky. V mnoha hotelích, restauracích a obchodech akceptují platební karty. V 

současné době jsou nejrozšířenější platební karty Eurocard a VISA. 

POŠTA/TELEFON:  
Maltské poštovní úřady jsou po celý rok otevřeny od pondělí do pátku od 7.30 do 12.45 hodin. Telefonní 

spojení spravuje na Maltě „Telemalta Corporation“. Hovory v rámci Malty jsou hovory místní, při ho-

vorech z Goza na Maltu je třeba nejprve vytočit číslo 8.  Telefonní budky jsou k nalezení na většině 

náměstí a ulicích a většinou jsou na karty, jen vzácně na mince. Telefonní karty se dají zakoupit v tra-

fi ce, papírnictví, hotelu, baru nebo kiosku u silnice.  Povezete-li s sebou mobil, Eurotel, T-Mobile i Vo-

dafone mají s tamním operátorem roamingovou smlouvu. Poštovní schránky jsou červené a poštovní 

známky se dají zakoupiti v obchodech se suvenýry, v hotelu či trafi ce. 

JÍDLO V RESTAURACÍCH:  
Kromě maltských specialit a čerstvých ryb, jež jsou ostatně na Maltě velmi levné, můžete na-

jít typická britská, francouzská, italská a řecká jídla. Kdo chce mít jistotu, že dostane čerstvé 

ryby, měl by si je vybrat u pultů, kde jsou vystaveny na podnosech. Na Maltě je běžné, že 

jsou hosté v restauracích uváděni na místa, často jim je předtím nabízen aperitiv u barového 

pultu. Bary, lokály a kavárny jsou většinou otevřeny od 9 hodin ráno až do 1 hodiny v noci.

Speciality: Aljotta - polévka z ryb a česneku, Ferek - králík, Ravijul - maltská varianta ravioli, Ricotta 

- maltská sýrová specialita, Bigilla - velké fazole, Timpana - pečené makarony v těstíčku. Pivo: Malt-

ské pivo je vynikající. Lze ale zakoupit i zahraniční značky. Víno: můžete si vybrat z velké palety 

lehkých kvalitních a přesto cenově dostupných maltských vín. Také zahraniční druhy jsou k dostání. 

Ovoce: Je možno vybírat z velkého množství jak domácího, tak dováženého čerstvého ovoce. Nejlepší 

maltské ovoce: pomeranče, citrony (od prosince do března) a vinné hrozny. Vynikající jsou také jahody 

(poněkud menší ale chutnější než dovážené druhy), melouny, moruše, mandarinky, granátová jablka a 

fíky. 

ORIENTAČNÍ CENY:  
mléko 1 l = € 0,60, minerální voda 1 l = € 0,45, chleba bochník = € 0,35 , jablka 1 kg = € 0,80 , banány 

1 kg = € 0,90 , pomeranče 1 kg = € 1,10, pivo plechovka = € 0,70 – 1,60, 1 kopeček zmrzliny = € 0,70, 

lehátko = € 3 / den, slunečník = € 3 / den, pronájem surfu  = € 7 / hod., pronájem loďky = € 5 – 8 / hod, 

pronájem potápěčského vybavení = € 10, celý den potápění se zařízením = € 60, jízda na koni = € 8 / hod, 

trajekt na Gozo = € 4.

SUVENÝRY:  
Maltské tkané a hrnčířské výrobky, sklo, keramika, panenky, měděné a mosazné předměty. Malta je 

věhlasná díky svým zlatým a stříbrným fi ligránům a ručním krajkám. Typicky maltské suvenýry lze zak-

oupit na Náměstí St. John ś popř. na letišti, kde je nepřetržitě otevřen „Duty Free Shop“.

SPORT:  
Klasické vodní sporty. Malta je rájem pro potápěče, a proto naleznete všude na pobřeží potápěčské zák-

ladny, kde vám zapůjčí i výbavu. 

PAMÁTKY:  
Na listině světového dědictví UNESCO jsou tři maltské památky, které byste určitě měli navštívit: Hy-

pogeum, prehistorické chrámy Hagar Qim - Mnajdra a město Valletta. Z dalších památek, lze doporučit 

zejména návštěvu chrámových komplexů Ta Hagrat a Tarxien z 3. tisíciletí př. n. l., města Mdinu a Rabat, 

malebný přístav Marsaxlokk nebo Modrou jeskyni, ostrov Gozo, město Victoria, centrum ostrova a chrámy 

v Ggantiji. 

ZAJÍMAVOSTI:  
Na Maltě nežije téměř žádná divoká zvěř. Působil zde malíř Caravaggio. Ve vallettském přístavu se v roce 

1997 natáčel televizní seriál Hrabě Monte Christo s G. Depardieu v hlavní roli. Chrámy v Ggantiji jsou starší 

než egyptské pyramidy; pocházejí z let 3900-3300 př. n. l. Na ostrově Gozo prý přistál bájný Odysseus a 

měl zde strávit celých sedm let.

VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY:  
Všechna města a vesnice na ostrově jsou spojena s hlavním městem Vallettou intenzivní autobusovou do-

pravou. Jednotlivé autobusové linky lze jednoduše rozpoznat podle čísel. Málokdy se čeká déle než deset 

minut, jízda stojí mezi 15 - 40 centy. Noční autobusy na Maltě neexistují, denní autobusy končí kolem 22 

hodiny. Taxi: Taxi lze lehce rozpoznat podle bílé barvy a červené číselné tabule s černými písmeny. Každé 

taxi je vybaveno taxametrem, dopravné kontroluje stát. 

PŮJČOVNY AUTOMOBILŮ:  
Nájem vozů na Maltě je velmi výhodný. Jezdí se vlevo a platí pravidlo pravé ruky. Většina silnic ovšem má 

důsledně určenou přednost pomocí STOP značek. Rychlostní limity - 40 km město, 64 km mimo město 

(údaje jsou udávány v mílích). Existují nesčetné možnosti, jak a kde si pronajmout vůz. Nejlevněji pořídíte 

vozidlo přes víkend. Minimální věk pro zapůjčení vozidla je 25 let, nejvyšší 70 let. Za přirážku za plné 

pojištění je možno si půjčit vůz již od 21 let. 

Ceny za denní pronájem automobilu  včetně určitého počtu najetých kilometrů a pojištění se pohybují 

od 15 €  podle typu vozu. 
ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ:  

Mezinárodní nebo jiné řidičské průkazy je možno si nechat bezplatně ověřit na policejním prezidiu (Police 

Headquaters) ve Florianě. Turisté, kteří používají vlastní vůz, toto ověření nepotřebují. Zelená mezinárodní 

pojišťovací karta je uznávána i na Maltě. Není proto nutno uzavírat dodatečné pojištění povinného ručení. 

PRONÁJEM KOL A MOTOCYKLŮ:  

Pronájem kol a motocyklů není na Maltě obzvláště populární, ale určitě je to levný způsob jak poznat 

ostrov. Minimální věk na půjčení je znovu 25 let a více a na motocykly a mopedy je nutný řidičský průkaz. 

Není dovoleno řídit motocykl či moped bez helmy. 

PARKOVÁNÍ: 
Kvůli nedostatku parkovacích míst převážně ve velkých a rušných městech jako je Valletta či Sliema je 

problém najít vhodné parkovací místo. Na Maltě existuje množství zón, ze kterých Vám může být auto-

mobil odtažen, tudíž je nutné být velice obezřetný při výběru místa k parkování. 

TRAJEKT:  
V době od 8 do 18 hodin je v provozu každou půl hodinu  trajekt mezi Vallettou - „Marsamxett“ a Sliemou 

- „The Ferries“. Jedná se o rychlé spojení, které trvá pouze 5 minut. Gozo trajekt je zajišťován společností 

Gozo Channel Company. Spojení mezi Maltou a Gozem funguje většinou po celý den. Přes zimu končí v noci 

okolo 2 hodiny a přes léto pak je v provozu po celou noc. Gozo je od Malty vzdáleno pouhé 4 míle a cesta 

trvá okolo 20 minut. Vyjíždí se z „Tail“ Cirkewwa na Maltě a přijíždí se do přístavu Mgarr na Gozu. 

MALTA - PRAKTICKÉ INFORMACE
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Poloha: Komfortní hotel s 205 pokoji se na-

chází v tichém městečku St. Julian ś, v blíz-

kosti restaurací, barů, kaváren, obchodů a 

casina. Zastávka autobusu jedoucího do hlav-

ního města Valletta nebo na sever ostrova je 

v blízkosti hotelu. 

Vybavení: Recepce, vstupní hala, restau-

race, kavárna, bar, konferenční sály, coctail 

bar, vnitřní a venkovní bazén, sauna, turecké 

lázně, jacuzzi, masáže, tělocvična, fi tnes, 

aerobic centrum, herna, v okolí možnost po-

tápění a vodních sportů.

Ubytování: Klimatizované dvoulůžkové po-

koje s možností přistýlky jsou vybaveny 

koupelnou, telefonem, rádiem, fénem, SAT 

TV a balkonem. Za poplatek minibar a trezor. 

Strava: V ceně zahrnuta snídaně formou bu-

fetu. Za poplatek možnost dokoupení večeří 

formou bufetu.

Pláž: Písčitá pláž se nachází ve vzdálenosti 

cca 300 m od hotelu.

SLEVA 10%

kvalitní ubytování za přijatelnou cenu

snídaně formou bufetu

dva bazény

pokoje s klimatizací a balkonem






15.990
snídaně

cena od

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

Poloha: Oblíbený hotel s kapacitou 145 po-

kojů je situován v klidnější části centra leto-

viska St. Julian ś, v dosahu obchodů, nočních 

klubů diskoték a barů. Od známé přímořské 

promenády je vzdálen 5 minut chůze. 

Vybavení: Recepce se směnárnou, bar, re-

staurace, piano bar, internetová kavárna, 

konferenční místnost, vnitřní a venkovní 

střešní  bazén, kulečník, počítačové hry, ob-

chod se suvenýry, elektronické automaty, 

v okolí možnost potápění a vodních sportů.  

Ubytování: Klimatizované dvoulůžkové po-

koje s možností přistýlky jsou vybaveny kou-

pelnou, telefonem, SAT/TV a balkonem. Za 

poplatek minibar, trezor a fén. 

Stravování: V ceně zahrnuta snídaně for-

mou bufetu. Za poplatek možnost dokou-

pení večeří formou bufetu.  

Pláž: Vzdálenost od písečné i skalnaté plá-

že cca 500 m. Pláž Sliema Beach 3 km od 

hotelu. 

SLEVA 10%

komfortní ubytování   

 pro náročnější klientelu

vzdálenost 50 m od moře

snídaně formou bufetu v ceně

2 bazény

pokoje s klimatizací a balkonem








při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

20.790
snídaně

cena od

ST. JULIAN ŚHotel ALEXANDRA PALACE *** 

ST. JULIAN ŚHotel GOLDEN TULIP VIVALDI **** 
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fonem, varnou konvicí a SAT/TV. Za poplatek 

pokoje s balkonem a trezorem. 

Strava: V ceně zahrnuta snídaně formou bu-

fetu. Za poplatek možnost dokoupení večeří 

formou bufetu.  

Pláž: Vzdálenost od skalnaté pláže s vlast-

ním plážovým klubem cca 50 m.

Poloha: Luxusní hotel s kapacitou 240 stan-

dardních pokojů a 40 suit leží v klidném

místě přímo u moře v zálivu St. George‘s Bay 

ve vzdálenosti cca 1 km od centra St. Julian‘s.

Vybavení: Vstupní hala s recepcí, restaura-

ce, restaurace á-la-carte, lobby bar, bistro 

otevřené 24 hodin denně, kavárna, několik 

barů, čítárna, vnitřní bazén s vířivkou, kosme-

tické centrum a kadeřnictví, několik salonků 

uzpůsobených pro obchodní jednání, dvě 

velké plně vybavené konferenční místnosti. 

V rozsáhlé zahradě se nacházejí dva bazény 

s barem, oddělené dětské brouzdaliště, sna-

Poloha: Velmi oblíbený tříhvězdičkový ho-

tel s kapacitou 100 pokojů se nachází přímo 

v obchodním srdci města Sliema, 50 m od 

skalnaté pláže s vlastním plážovým klubem.

Vybavení: Recepce se směnárnou, restau-

race, bar, TV sál, konferenční místnost, in-

ternet, čistírna, animační program, sluneč-

ní terasa na střeše hotelu, plážový hotelový 

klub s bazénem, dětským brouzdalištěm, 

potápěním a vodními sporty. V blízkosti ho-

telu tenisové kurty a squash Union Club.  

Ubytování: Dvoulůžkové pokoje s možnos-

tí přistýlky jsou vybaveny koupelnou, tele-

náš tip

přímo u pláže
SLEVA 10%

 luxusní ubytování pro náročné

 přímo u moře

 snídaně formou bufetu v ceně

luxusní pokoje

dítě do 12 let pobyt zdarma







26.590
snídaně

cena od

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

ck bar, velká terasa na slunění s lehátky

a slunečníky bez poplatku. Vstup do moře 

je z hotelové zahrady po schodech na umělé 

plato. Zdarma k dispozici dva tenisové kurty, 

krytý bazén, vířivé koupele, fi tnes centrum 

a za poplatek sauna, masáže, kosmetické 

centrum. V hotelu se denně pořádají večerní 

zábavné programy.

Ubytování: Komfortně zařízené klimatizova-

né pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny 

koupelnou s fénem, telefonem, rádiem, SAT/

TV, připojením na internet, minibarem, tre-

zorem, rychlovarnou konvicí, žehlícím závěs-

ným lisem a balkonem s výhledem na moře.

Strava: V ceně zahrnuta snídaně formou bu-

fetu. Za poplatek možnost dokoupení večeří. 

Pláž: Skalnatá pláž přístupná z hotelové za-

hrady se nachází přímo u hotelu.

SLEVA 10%

kvalitní ubytování za přijatelnou cenu

 vlastní plážový klub 

 snídaně formou bufetu v ceně

 bohaté sportovní vyžití






17.790
snídaně

cena od

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

ST. JULIAN Ś BAY Hotel RADISSON SAS BAY POINT RESORT  *****

SLIEMA Hotel PLEVNA ***
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nými rysy (3. stol. př. Kr.).

Vybavení: Recepce, vstupní hala, směnárna, 

restaurace, á-la-carte restaurace, pizzerie, 

kavárna, bary, internet, konferenční sály, za-

hrada se 4 bazény, vnitřní bazén, dětský 

bazén, dětský klub, animační program, plá-

žový klub, lázně s širokou nabídkou procedur, 

potápěčské centrum, vodní sporty, vedle ho-

telu casino, zdarma tenisové kurty, squash, 

Poloha: Komfortní pětipatrový hotel s vý-

bornými službami, který  se nachází v těs-

né blízkosti centra Bugibby, patří mezi  

nejmodernější a největší hotelové komple-

xy na ostrově. Hotel je oddělen od moře 

pobřežní silnicí a s vlastní skalnatou pláží 

je spojen podchodem z hotelové zahrady. 

V pěkné hotelové zahradě najdete pozůstat-

ky neolitické svatyně s doposud rozpoznatel-

přístavu.

Vybavení: Recepce, vstupní hala, restaurace, 

pizzerie, kavárna, bar, lobby piano bar, inter-

net cafe, konferenční sály, venkovní a vnitřní 

bazén, dětský bazén, kadeřnictví, půjčovna 

aut, stylové lázně Feelgood s širokou na-

bídkou procedur, fi tnes, jacuzzi, minigolf, 

SLEVA 10%

kvalitní ubytování   

 pro náročnější klientelu

4 bazény, lázně 

snídaně formou bufetu v ceně

pokoje s klimatizací 







18.790
snídaně

cena od

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010novinka

posilovna. 

Ubytování: Klimatizované dvoulůžkové po-

koje s možností přistýlky jsou vybaveny kou-

pelnou s fénem, telefonem, radiem a SAT/TV. 

Většina pokojů má balkon. Za poplatek mini-

bar a trezor. 

Strava: V ceně zahrnuta snídaně formou bu-

fetu. Za poplatek možnost dokoupení večeří 

formou bufetu.

Pláž: Hotel má u moře vlastní terasu, 

na kterou se dostanete podchodem přímo 

z hotelové zahrady.

SLEVA 10%

komfortní ubytování   

 pro náročnější klientelu

poloha přímo u moře

snídaně formou bufetu v ceně

2 bazény, lázně

pokoje s klimatizací 








při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

Poloha: Komfortní čtyřhvězdičkový hotel 

se stylovou architekturou se nachází přímo 

u moře v samém centru Sliemy ve vzdálenos-

ti 200 m od nákupního centra a nedaleko od 

nočním životem kypícího letoviska St. Julian. 

Pravidelné výletní lodě a exkurze na ostro-

vy Gozo a Comino vyplouvají z nedalekého 

potápění, vodní sporty.

Ubytování: Klimatizované dvoulůžkové po-

koje s možností přistýlky jsou vybaveny kou-

pelnou, telefonem, rádiem, fénem a SAT/TV. 

Za poplatek minibar a trezor. 

Strava: V ceně zahrnuta snídaně formou bu-

fetu. Za poplatek možnost dokoupení večeří 

formou bufetu.

Pláž: Skalnatá pláž přímo u hotelu s příkrým 

vstupem do moře.

20.990
snídaně

cena od

SLIEMAHotel PRELUNA AND SPA ****

QAWRAHotel DOLMEN ****
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tail bar, dva venkovní bazény s barem, vnitřní 

bazén, dětský bazén, animační program, sty-

lové lázně Elysium se širokou nabídkou proce-

dur, fi tness, jacuzzi, squash, škola potápění 

přímo u hotelu, vodní sporty v okolí.

Ubytování: Klimatizované dvoulůžkové po-

koje s možností přistýlky jsou vybaveny kou-

pelnou, telefonem, rádiem, fénem, SAT/TV 

a balkonem. Za poplatek minibar a trezor. 

Poloha: Velmi oblíbený hotel s 285 pokoji 

leží jen několik metrů od jedné z největších 

a nejkrásnějších písečných pláží na ostrově, 

která je velmi vhodná pro rodiny s dětmi. Cen-

trum městečka, nabízející celou řadu památek, 

široký výběr restaurací, barů a kaváren, je 

vzdálené cca 1,5 km od hotelu a je snadno 

dosažitelné pěšky nebo místním autobusem. 

Vzdálenost od letiště přibližně 40 min. jízdy. 

Vybavení: Vstupní hala s recepcí, směnárna, 

restaurace, pizzerie, snack bar, coctail bar, 

Poloha: Komfortní hotel se stylovou archi-

tekturou  se nachází  v jedné z nejmalebněj-

ších oblastí Malty. Okolí hotelu je klidné,  

ponořené do původní krajiny s nedotčeným 

pobřežím a mořem. Pravidelná autobuso-

vá doprava spojuje hotel se všemi většími 

městy na ostrově včetně hlavního města

Valletty. Pravidelné výletní lodě a exkurze na 

ostrovy vyplouvají z přístavu, který se nachá-

zí poblíž hotelu. 

Vybavení: Recepce, vstupní hala, restaurace, 

pizzerie, kavárna, bar, konferenční sály, coc-

vnitřní a venkovní bazén, brouzdaliště pro 

děti, vířivka, sauna, fi tnes centrum, sluneční 

terasa, lázně Atrium s širokou nabídkou pro-

cedur, kongresový sál, kadeřnický salón, inter-

net, obchod se suvenýry, animační program, 

gymastika, stolní tenis, bowling, vodní sporty 

a potápěčské centrum. 

Pokoje: Klimatizované dvoulůžkové pokoje 

s možností přistýlky jsou vybaveny koupel-

přímo u pláže

náš tip

SLEVA 10%

komfortní hotel přímo u pláže

snídaně formou bufetu v ceně

dva bazény a lázně

pokoje s klimatizací a balkonem

škola potápění    

 a velké centrum vodních sportů

dítě do 12 let pobyt zdarma









při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

18.790
snídaně

cena od

SLEVA 10%

komfortní ubytování pro náročné

snídaně formou bufetu v ceně

tři bazény, lázně

pokoje s klimatizací a balkonem

výhodná poloha pro výlety   

 na ostrovy Gozo a Comino

dítě do 5 let pobyt zdarma









při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2010

17.990
snídaně

cena od

nou s fénem, telefonem, rádiem, SAT/TV a 

balkonem nebo terasou. Za poplatek minibar 

a trezor.

Strava: V ceně zahrnuta snídaně formou bu-

fetu. Za poplatek možnost dokoupení večeří 

formou bufetu.

Pláž: Přibližně 30 m od hotelu se nachází 

zátoka Mellieha s písečnou pláží a širokou 

nabídkou vodních sportů.

Většina pokojů má okouzlující výhled na mo-

ře a ostrovy Comino a Gozo. K dispozici pokoje 

pro tělesně postižené. 

Strava: V ceně zahrnuta snídaně formou bu-

fetu. Za poplatek možnost dokoupení večeří.

Pláž: Hotel je situován přímo u moře, písečné 

pláže zátoky Mellieha Bay se nacházejí ve 

vzdálenosti 1,2 km od hotelu (snadná dos-

tupnost místním autobusem).

MELLIEHA Hotel RIU SEABANK ****

MARFA Hotel RIVIERA RESORT & SPA ****
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ANCORA-cestovní kancelář s.r.o., se sídlem Fialova 12a, 787 01 Šumperk, IČO : 26866641, DIČ: CZ26866641 

zajišťuje a poskytuje služby ubytovací, stravovací a dopravní včetně doplňkových služeb. 

Organizuje zájezdy standardní a forfaitové.

1. Vznik smluvního vztahu

1.1.  Smluvní vztah mezi  ANCORA-cestovní kancelář s.r.o. se sídlem Fialova 12a, 787 01 Šumperk (dále jen ANCORA) 

a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem podepsané písemné cestovní smlouvy potvrzené cestovní kanceláří 

ANCORA, případně jejím zplnomocněným zástupcem na základě zmocnění uděleného v písemné plné moci. Pod-

pisem cestovní smlouvy zákazník zároveň potvrzuje, že za sjednané cestovní smlouvou se pro přepravu považují i 

Přepravní podmínky pro cestující, zavazadla a zboží vydané přepravní společnosti.

1.2. Obsah smlouvy se určuje dle katalogu, dodatečných nabídek, potvrzené rezervace, těmito podmínkami a rekla-

mačním řádem.

2. Ceny zájezdů

2.1. Ceny zájezdů zahrnují dopravu, letištní a bezpečnostní taxy včetně letištní asistence, palivový příplatek, trans-

fery z a na letiště v místě pobytu, ubytování a stravování podle vlastního výběru, služby delegáta a další služby 

uvedené v cestovní smlouvě.

2.2. Cenová garance cestovní kanceláře ANCORA

Ceny zájezdů jsou kalkulovány na základě měnových kurzů platných před 30 dny po vydání aktuálního katalogové-

ho ceníku. Cestovní kancelář ANCORA disponuje mechanismy, které tlumí dosah výkyvů jednotlivých měn na ceny 

zájezdů a je schopna z vlastních zdrojů a na základě vysokých akontací v zahraničí absorbovat až 10% pokles kurzu 

české koruny vzhledem k aktuálním katalogovým cenám bez změny ceny zájezdu. V případě, že by pokles kurzu 

koruny byl vyšší, bude cestovní kancelář ANCORA nucena přistoupit k ukončení platnosti ceníků a vydání ceníků 

nových, kalkulovaných na základě nových kurzů. Nové ceny by se v tomto případě týkali všech klientů, kteří zaplatili 

pouze zálohu, nikoliv však doplatek zájezdu a pro nové rezervace. Klientům, kteří v době vyhlášení cenové úpravy na 

základě změny kurzů budou mít uhrazenou plnou cenu zájezdu, garantujeme původní cenu zájezdu.

2.3. V případě, že dojde ke zvýšení:

 - ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot

- plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu

 - směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%

je cestovní kancelář ANCORA oprávněna do 21 dnů před zahájením zájezdu zvýšit cenu zájezdu. V případě zvýšení 

kurzu koruny o 10% bude zvýšení ceny zájezdu provedeno o částku odpovídající navýšení směnného kurzu české 

koruny použitého pro stanovení ceny zájezdů. O navýšení ceny zájezdu je cestovní kancelář ANCORA povinna infor-

movat zákazníka nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu.

2.4. Letištní, bezpečností taxy a palivový poplatek

Letištní, bezpečnostní taxy a palivový příplatek jsou zahrnuty v ceně zájezdu. Ceny letištních a bezpečnostních tax a 

palivových příplatků, které jsou nedílnou součástí ceny leteckých zájezdů, se mohou měnit v závislosti na pohybu cen 

ropy a vývoje kurzu světových měn. Vzhledem k pohybu těchto příplatků je cestovní kancelář oprávněna tyto příplatky 

klientovi před odletem doúčtovat do jejich skutečné výše.

3. Platební podmínky

3.1. Cestovní kancelář ANCORA má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím.

3.2. Cestovní kancelář je oprávněna požadovat zálohu ve výši 50% z celkové ceny zájezdu. Záloha je splatná při 

podpisu cestovní smlouvy.

3.3. Doplatek musí být uhrazen tak, aby nejpozději 30 dní před začátkem zájezdu byl připsán na účet cestovní kan-

celáře ANCORA. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dní před začátkem zájezdu je celková cena 

zájezdu splatná ihned.

3.4. Při uzavření cestovní smlouvy u obchodního zástupce složí zákazník zálohu na účet obchodního zástupce. Stej-

ným způsobem uhradí zákazník nejpozději 30 dní před začátkem zájezdu doplatek. Poplatky a změny v knihování a 

poplatky za odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) jsou splatné ihned.

3.5. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je cestovní kancelář ANCORA oprávněna zájezd 

zrušit. Zákazník hradí náklady spojené se zrušením zájezdu (stornopoplatky).

3.6. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny zájezdu.

4. Práva a povinnosti zákazníka

K základním právům zákazníka patří:

- právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb. Pokud bez zavinění cestovní kanceláře ANCORA dohodnuté

služby nevyčerpá, nemá právo na jejich úhradu.

- právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu

- právo být seznámen se změnami zájezdu, rozsahu služeb a ceny zájezdu

- právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených 

v čl. 6 (stornopoplatky)

- právo písemně oznámit cestovní kanceláři ANCORA, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba v případě, že 

v oznámení je současně prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s cestovní smlouvou a splňuje všechny podmínky 

k účasti na zájezdu.  Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a poplatků 

spojených s překnihováním dle čl. 6.

- právo na reklamaci v souladu s článkem 7 (reklamace)

- právo na ochranu osobních dat, která uvádí v cestovní smlouvě a dalších dokumentech před nepovolanými osobami

- právo obdržet doklad o povinném pojištění cestovní kanceláře pro případ jejího úpadku, obsahující označení 

pojišťovny a způsob oznámení pojistné události.

K základním povinnostem zákazníka patří:

- poskytnout cestovní kanceláří ANCORA součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, 

zejména úplně a pravdivě uvádět údaje ve smlouvě a předložit doklady požadované cestovní kanceláří pro zajištění 

zájezdu

- zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit dopro-

vod a dohled u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje

- zaplatit cenu zájezdu v souladu s čl. 2 těchto podmínek a zaplacení prokázat dokladem

- převzít od cestovní kanceláře ANCORA doklady potřebné pro čerpání služeb (letenky, cestovní pokyny), řádně si je 

zkontrolovat a řídit se jimi

- dostavit se ve stanoveném čase na stanovené místo srazu se všemi doklady požadovanými dle cestovních pokynů

- dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje, dodržování platné legislativy 

země pobytu a respektování odlišné skladby obyvatelstva a jiných kulturních zvyklostí. Zákazník je plně odpovědný 

za své jednání a chování v průběhu zájezdu s tím, že cestovní kancelář ANCORA nenese žádnou odpovědnost za 

následky, které klient způsobil vlastní nezodpovědností. Cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat na vízo-

vou povinnost u zastupitelství zemí, kam cestují. Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto 

ustanovení, nese zákazník.

- zaplatit sjednanou cenu zájezdu v termínech dle pokynů cestovní kanceláře

- veškeré závady a odchylky od sjednaných služeb bezodkladně ihned po jejich zjištění na místě oznámit zástupci 

cestovní kanceláře ANCORA a poskytnout potřebnou součinnost k jejich odstranění

- zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu

- uhradit škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím či jiném zařízení, kde čerpal služby dle 

cestovní smlouvy

5. Změny dohodnutých služeb a jejich právní důsledky

5.1. Změny a odchylky jednotlivých služeb cestovní kanceláře ANCORA od dohodnutého obsahu smlouvy jsou 

v nutných případech přípustné. Jedná se zejména o změnu druhu dopravy, letecké společnosti, typu letadla, trasy 

a termínu letu.

5.2. Cestovní kancelář ANCORA neručí za případné zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických 

důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, popřípadě z důvodu přetížení vzdušných koridorů a dálničních tras. Ces-

tující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát v úvahu možnost výrazného zpoždění. 

Cestovní kancelář ANCORA neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění. V případě zpož-

dění nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy, náhradu nečerpaných služeb a náhradu jakékoliv s tím 

spojené škody.

5.3. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo zrušit zájezd, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků a uve-

deného u jednotlivých zájezdů. Cestovní kancelář je oprávněna v takovém případě zrušit zájezd nejpozději však 21 

dní před zahájením zájezdu a v téže lhůtě je cestovní kancelář povinna o této skutečnosti informovat zákazníka

5.4. Cestovní kancelář ANCORA je oprávněna provádět operativní změny programu a poskytovaných služeb v průbě-

hu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možnost zabezpečit  původně dohodnutý program a dodržet dohodnuté 

služby.

V takovém případě je cestovní kancelář povinna:

- zabezpečit náhradní program a služby v kvalitě a rozsahu pokud možno shodném nebo blížícím se původním 

podmínkám

- vrátit zákazníkovi plnou cenu služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění

- poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném 

rozsahu a kvalitě.

V případě, že cestovní kancelář ANCORA zajistí jako náhradní plnění služby ve stejném rozsahu (např. ubytování 

v hotelu stejné nebo vyšší kategorie) jsou další nároky zákazníka vůči cestovní kanceláři vyloučeny.

5.5. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu věcného a časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, 

z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní 

problémy, neštěstí a další okolnosti, které cestovní kancelář ANCORA nemohla ovlivnit ani předvídat). V těchto přípa-

dech nemá zákazník právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy.

5.6. U zájezdů cestovní kanceláře ANCORA je první a poslední den určen především k zajištění dopravy, transferů a 

ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. Pro určení ceny zájezdu je rozhodující počet 

nocí strávených ve Vašem ubytovacím zařízení. Noc se rozumí poskytnutí ubytování  v době od 14.00 hodin do 10.00 

hodin následujícího dne, i když noc nebyla čerpána v plném rozsahu. Znamená to, že je-li vypsán zájezd na 8 dní, 

ve vašem ubytovacím zařízení strávíte 7 nocí atd. a to bez ohledu na to, zda budete z důvodu pozdního letu nebo 

zpoždění ubytováni až velmi pozdě v noci nebo v brzkých ranních hodinách. V případě časného odletu nebo pozdního 

či zpožděného letu do cílové destinace nelze rovněž poskytnout slevy a kompenzace za služby, které nemohly být 

z tohoto důvodu využity (např. snídaně nebo večeře v hotelu).

5.7. V případě, že bude na základě překnihování hotelu nutné ubytovat zákazníka v jiném hotelu, uskuteční se 

ubytování v hotelu stejné nebo vyšší kategorie. Překnihování může být i na část pobytu. Další nároky vůči cestovní 

kanceláři ANCORA jsou vyloučeny.

5.8. Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odlet, má cestovní kancelář ANCORA nárok na plnou úhradu ceny 

zájezdu.

6. Odstoupení od smlouvy, stornopoplatky

6.1. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy na zájezd bez jakýchkoliv 

stornopoplatků:

- při zrušení zájezdu cestovní kanceláří

- při změně termínu konání zájezdu o více jak 7 dní

6.2. Oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník sepíše formou zápisu v prodejním místě, kde zájezd zakoupil nebo 

na toto prodejní místo zašle oznámení o odstoupení od smlouvy doporučenou poštou, popř. jiným prokazatelným 

způsobem. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem sepsání záznamu, příp. dnem doručení písemného ozná-

mení na prodejní místo, kde si zákazník službu zakoupil.

6.3. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností cestovní kanceláře ANCORA stanovené 

smlouvou nebo odstoupí-li cestovní kancelář ANCORA před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti 

zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit cestovní kanceláři ANCORA odstupné ve výši:

- 500 Kč za osobu od potvrzení přihlášky do 60 dne před odjezdem/odletem

- 15% z celkové ceny zájezdu od 59 dne do 30 dne před odjezdem/odletem

- 30% z celkové ceny zájezdu od 29 dne do 15 dne před odjezdem/odletem

- 65% z celkové ceny zájezdu od 14 dne do 10 dne před odjezdem/odletem

- 85% z celkové ceny zájezdu od   9 dne do   5 dne před odjezdem/odletem

- 100% z celkové ceny zájezdu od   4 dne a méně  před odjezdem/odletem a zruší-li zájezd v den odletu, nedostaví 

se k odletu nebo odlet zmešká.

6.4. Cestovní kancelář ANCORA má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny zájezdu.

6.5. Cestovní kancelář ANCORA může před nástupem cesty odstoupit s okamžitou platností od smlouvy nebo po 

započetí cesty smlouvu vypovědět v těchto případech:

Neprodleně, když cestující vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu. Zákazníkovi v takovém případě nevzniká nárok 

na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány a dále je zákazník povinen uhradit cestovní kanceláři 

náklady spojené se zpáteční dopravou.

Do 21 dní před započetím cesty při nesplnění minimálního počtu osob uvedeného v katalogu nebo v dodatečných 

podmínkách.

Do 21 dní před termínem zahájení zájezdu, jestliže uskutečnění zájezdu je pro cestovní kancelář ANCORA ekonomic-

ky neúnosné, protože náklady vynaložené na uskutečnění cesty výrazně překračují náklady plánované. Zákazník je 

obratem informován a je mu nabídnuta změna cestovní smlouvy.

Bez stanovení lhůty - okamžitě v důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin, kterým cestovní kancelář ANCORA nemohla 

zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Cestovní kancelář ANCORA má právo na úhradu dosud poskytnutých 

služeb. V případě přerušení cesty z důvodu vyšší moci je cestovní kancelář ANCORA povinna učinit veškerá opatření 

k dopravení cestujících zpět. Dodatečné náklady s tím spojené pak nesou obě strany rovným dílem.

Všeobecné podmínky pro účast na zájezdech CK ANCORA 
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10.3. Ubytování

Poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu. Období před a po hlavní sezóně přináší vedle výhod-

ných cen i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nejsou v provozu. V případech překnihování, ke 

kterému ve všech turistických oblastech příležitostně dochází, bude poskytnuto ubytování v ubytovacím zařízení 

stejné nebo vyšší kategorie. Upozorňujeme, že jsou rozdíly v kategorizaci hotelů mezi jednotlivými destinacemi. 

I v komfortních hotelích mohou být pokoje  jednoduše zařízeny. Vybavení, velikost a poloha pokojů nejsou vždy stej-

né. Ve většině ubytovacích zařízení není v koupelnách mýdlo. Může se stát, že některé deklarované vybavení hotelo-

vého pokoje chybí, jedná se zpravidla o vybavení, které není na rozdíl od našich zvyklostí podmíněno místní normou 

pro předmětnou kategorii ubytování. Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a cestovní kancelář nemá 

na něj obvykle vliv. Jednolůžkové pokoje, i když jsou s příplatkem jsou většinou velmi malé a často bez balkonu a 

nemusí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. Za třílůžkový pokoj je považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. 

Přistýlkou může být pohovka, rozkládací gauč, palanda nebo lehátko. Podle mezinárodních zvyklostí musí hosté 

opustit pokoje v den odjezdu do 12.00 hodin (v některých případech již do 10.00 hodin), možnost nastěhování v den 

příjezdu je nejdříve po 14.00 hodině. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. Rychle 

se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost,  na kterou nemá cestovní kancelář ANCORA vliv. Stavební 

činnost se neomezuje pouze na mimo sezónní  měsíce a staveniště vznikají velmi rychle prakticky ze dne na den 

nebo je stavební činnost po delší přestávce obnovena. V těchto případech nelze mít vždy při knihování nejaktuálnější 

zprávy o stavební činnosti. Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. K dovolené patří i večerní zábava, bary, 

restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Také stavební styl umožňuje zvukovou prostupnost 

mezi jednotlivými místnostmi.

10.4. Klimatizace/topení

Tato zařízení najdete pouze v hotelích, kde je toto přímo uvedeno v popisu. V mnoha případech je klimatizace ovlá-

daná centrálně a její zapínání/vypínání z hlediska doby a délky zcela závisí na rozhodnutí hotelu. Často je klimatizace 

v provozu pouze několik hodin denně nebo pouze v hlavní sezóně.

10.5. Stravování a nápoje

V hotelech se vaří většinou mezinárodní pokrmy obohacené o místní zvyky. Převažuje zelenina a různé saláty. Způ-

sob stravování je uveden u popisu každého hotelu. Kontinentální (evropská) snídaně se většinou skládá z kávy a čaje, 

pečiva, másla a zavařeniny nebo sýra. Salám a vajíčka jsou výjimkou. Snídaně podávané formou bufetu znamená 

volnou konzumaci z nabídky, která odpovídá kategorii hotelu a zejména místním zvyklostem. Například obsahuje 

pečivo, kávu, čaj, džus, různé sladké koláče, ovoce, vajíčka, zavařeninu, sýr, salám, to vše opět podle kategorie hotelu. 

V hotelech nižší a střední kategorie může být nabídka omezena pouze na některé z uvedených položek. Večeře je buď 

menu s obsluhou, výběr z několika chodů a saláty formou bufetu nebo volná konzumace formou bufetu. Nabídka 

opět odpovídá kategorii hotelu. Nápoje nikdy nejsou zahrnuty v ceně, není-li uvedeno jinak - např. v hotelech s pro-

gramem all inclusive. Rozsah, sortiment, místa a doba čerpání programu all inclusive jsou určovány vnitřními směr-

nicemi hotelu a budete s nimi seznámeni po příletu ve Vašem hotelu. U ubytování s možností vlastního vaření jsou 

k dispozici kuchyňky či kuchyňské kouty vybavené většinou dvouvařičem a ledničkou. Kuchyňské vybavení, které je 

k dispozici, se skládá obvykle ze základního nádobí. Není možno vždy očekávat plně vybavenou kuchyňku. Pokojový 

minibar není součástí all inclusive. Bývá naplněn na základě požadavku klienta a veškeré zkonzumované nápoje či 

potraviny z minibaru podléhají přímé úhradě. 

10.6. Pláže

Cestovní kancelář neodpovídá za případné znečištění pláží z důvodu klimatických poruch nebo jiných nepředpoklá-

daných důvodů. Režim plážového servisu je možné ze strany hotelů změnit i v průběhu sezóny. Kapacita lehátek a 

slunečníků nikde neodpovídá plné kapacitě hotelu, neboť se předpokládá, že část hostů tráví svůj pobyt u bazénu 

či na výletech. Údaje o vzdálenosti od ubytovacího zařízení jsou v popisu hlavního katalogu jen orientační a vzdá-

lenost na pláž je měřena od nejbližšího místa areálu ubytovacího zařízení k okraji pláže. Je nutno vzít na vědomí, 

že vzhledem k rozsáhlosti některých ubytovacích komplexů může být vzdálenost jednotlivých pokojů (apartmánů, 

bungalovů) od pláže rozdílná. Většina pláží je veřejná a přístupná i místními, pro naše představy, často hlučnému 

obyvatelstvu.

10.7. Bazény

Pokud je součástí hotelového zařízení i vyhřívaný bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy je bazén skutečně vyhříván 

a tato skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Ne všechny hotely mají bazén s čistícím/fi ltračním 

zařízením a proto musí být při vyšších teplotách bazén vypuštěn a vyčištěn. Je tedy nutné počítat s tím, že může 

být bazén po určitou dobu mimo provoz. Počet lehátek a slunečníků u bazénu neodpovídá vždy kapacitě hotelu, 

předpokládá se, že část klientely tráví čas na pláži nebo při jiných aktivitách. 

10.8. Voda a elektrické napětí

Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovodu k pití a vaření. Vodu k těmto účelům Vám doporučujeme zakou-

pit v místních obchodech nebo v hotelu. V hotelích se solárním topením teče občas vlažná voda. V některých zemích 

může docházet i k opakovaným (krátkodobým) výpadkům elektrické energie a v zásobování vodou. S tím pak souvisí 

i výpadek klimatizace.

10.9. Hmyz

K jižním zemím patří i všude přítomný hmyz. Přes intenzivní snahy hoteliérů a místních úřadů se může v určitých 

obdobích hmyz vyskytovat i v prostorách hotelu. Nedoporučuje se ponechávat v pokoji volně ležet potraviny.

10.10.  Víza a pasy

Držitelé cestovních dokladů jiných státu jsou povinni si zajistit sami potřebné doklady a náležitosti k cestě u přísluš-

ného velvyslanectví nebo konzulátu. Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení 

nese zákazník. Většina států vyžaduje, aby cestovní pas byl platný dalších 6 měsíců od doby opuštění země.

11. Závěrečná ustanovení

Platnost těchto podmínek se vztahuje na služby poskytované cestovní kanceláří ANCORA jen tehdy, není-li cestov-

ní kanceláří stanoven, či předem sjednán rozsah vzájemných práv a povinností jinak, a to vždy písemnou formou. 

Zákazníci potvrzují podpisem cestovních  smluv, že jsou jim Všeobecné podmínky známy, rozumějí jim, souhlasí 

s nimi a v plném rozsahu je přijímají. Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu a ceníku cestovní kanceláře ANCO-

RA o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku a cestovní kancelář si 

vyhrazuje právo jejich změny do doby uzavření cestovní smlouvy se zákazníkem.

12. Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby mé osobní údaje včetně rodného čísla uvedeného na této smlouvě zpracovala ANCORA-cestovní 

kancelář s.r.o. se sídlem Fialova 12a, 787 01 Šumperk v souladu se zákonem 101/2000 Sb. Tento souhlas uděluji 

až do doby jeho písemného odvolání. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům cestovní 

kanceláře ANCORA a dále osobám, které jsou oprávněny služby poskytované cestovní kanceláří ANCORA  nabízet a 

poskytovat. Dále prohlašuji, že jsem zmocněn a podpisem této smlouvy uděluji souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 

2 zákona č. 101/2000 Sb. rovněž i jménem všech osob uvedených na této smlouvě.

6.6. Předem stanovenou cenou se rozumí prodejní cena včetně všech účastníkem zakoupených fakultativních služeb. 

Předem stanovená cena nezahrnuje zvláštní slevy poskytované cestovní kanceláří ANCORA.

6.7. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady cestovní kanceláře ANCORA a smluvně sjednané nebo 

právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.

6.8. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu započítává i den, kdy nastaly účinky 

odstoupení od smlouvy. Do počtu dnu se nezapočítává den odletu na příslušný zájezd, pobyt apod.

6.9. Dodatečné změny v knihování na přání zákazníka

V případě změny jména cestujícího nebo hotelu v téže destinaci (pokud to bude možné) účtuje cestovní kancelář 

poplatek 300 Kč. za každou změnu.

7. Reklamace, odpovědnost za škody

V případě, že zájezd neprobíhá dle smluvních podmínek a kvalita poskytnutých služeb je objektivně nižší, než byla 

sjednáno v cestovní smlouvě, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Všeobecné podmínky, má zákazník právo provést 

reklamaci. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava 

včas na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem 

času se ztěžuje průkaznost i objektivní posouzení a řádné vyřízení reklamace.  Reklamaci zákazník uplatňuje nejdříve 

u zástupce cestovní kanceláře ANCORA (delegáta, průvodce) v místě konání zájezdu a aktivně přistupuje k jejímu 

vyřešení. Zástupce cestovní kanceláře ANCORA je oprávněn při vyřizování reklamace v místě konání zájezdu řešit 

reklamaci poskytnutím náhradní služby, či jinou odpovídající kompenzaci. Při výskytu závad v plnění je zákazník 

povinen společně působit v tom směru, aby se event. škodám zabránilo nebo, aby byly co nejmenší. Opomene-li 

zákazník z  vlastní viny na nedostatek v místě vzniku poukázat, nemá nárok na slevu. Pokud se nedostatek nepodaří 

odstranit nebo pokud zákazník není spokojen s vyřešením reklamace na místě (v tomto případě doporučujeme uvě-

domit telefonicky cestovní kancelář ANCORA), vyžádá si písemné vyjádření delegáta nebo průvodce, u hotelových 

reklamací musí být proveden zápis o předmětu reklamace mezi zákazníkem a recepcí. Bez písemného vyjádření 

delegáta nebo průvodce (potvrzení recepce) nebude brán na případné pozdější reklamace zřetel. Zákazník může 

reklamaci uplatnit ústně nebo písemně u cestovní kanceláře ANCORA bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 

3 měsíců od skončení zájezdu, jinak právo na reklamaci zaniká. Doporučuje se písemné podání reklamace, ve které 

zákazník uvede své osobní údaje, předmět reklamace a požadavek na způsob jejího vyřízení. Zákazník je povinen 

svou reklamaci řádně zdůvodnit, poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace a  

předložit doklady prokazující skutkový stav. Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od uplatně-

ní reklamace zákazníkem. V případech, kdy je nutné si vyžádat stanovisko zahraničního partnera nebo třetích osob, 

prodlužuje se lhůta pro vyřízení o dalších 30 dnů. Cestovní kancelář nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, 

cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akcí nesjednaných v cestovní smlouvě, pořádaných jinými subjekty, které si 

zákazník objedná na místě u  hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové ujmy 

vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o 

cestovním pojištění ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty.

Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu cestovní kanceláře ANCO-

RA nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, 

zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z těchto 

služeb. Výše náhrady škody za závazky z cestovní smlouvy, týkající se letecké dopravy se řídí ustanoveními mezi-

národních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a Guadalajaře. Cestovní kancelář neodpovídá za škodu, pokud byla 

způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, 

které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí. Rozsah odpovědnosti cestovní kanceláře ANCORA 

při přepravě cestujících a zavazadel je limitován Přepravními podmínkami pro cestující, zavazadla a zboží. Reklamaci 

zavazadel klient uplatňuje okamžitě po zjištění přímo u letecké společnosti. Poškození nebo ztráta zavazadla při 

letecké přepravě bude řešeno leteckou společností. Pokud dojde ke škodě, musí být tato skutečnost nahlášena ihned 

po příletu na příslušném místě na letišti, kde musí být sepsán protokol (tzv. P.I.R.), který je potřebný pro další jednání 

s leteckou společností.

8. Povinné pojištění

Cestovní kancelář ANCORA je povinna po celou dobu své činnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 

159/1999 Sb. uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku cestovní kanceláře (tato smlouva je uzavřena u Gene-

rali pojišťovny a.s, Bělehradská 132, Praha 2) na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech kdy 

cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:

Neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí 

zájezdu

Nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil

Nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu  a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se 

zájezd uskuteční pouze zčásti.

Cestovní kancelář ANCORA je povinna předat zákazníkovi doklad pojišťovny obsahující název pojišťovny, podmínky 

pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny 

zájezdu. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři přecházejí na pojišťovnu a to až do výše plnění, 

které mu pojišťovna poskytla.

9. Cestovní pojištění 

Pokud není v katalozích uvedeno jinak, v cenách zájezdů  není zahrnuto komplexní cestovní pojištění (léčebné výlo-

hy, převoz, přeložení, repatriace, vyslání opatrovníka, ztráta dokladů, zprostředkování fi nanční pomoci, připojištění 

smrti následkem úrazu a trvalých následků úrazu, připojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci třetí osoby, 

pojištění zavazadel a storna zájezdu). Cestovní kancelář ANCORA nabízí za poplatek komplexní cestovní pojištění, 

jehož typ a výše pojistného plnění jsou uvedeny v katalozích cestovní kanceláře ANCORA. Pojistná smlouva vzniká 

výhradně mezi cestujícím a pojišťovnou.  Cestovní kanceláři v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existen-

ci, případně výši fi nančních nároků z pojistného vztahu. Znamená to,  že případnou pojistnou událost řeší zákazník 

přímo s pojišťovnou. V případě zrušení zájezdu ze strany zákazníka není možné částku uhrazenou za cestovní pojiš-

tění vrátit, neboť za počátek pojištění se považuje den sepsání cestovní smlouvy.

10. Další podmínky

Další podmínky mimo jiné blíže upravují obsah a rozsah poskytovaných služeb sjednaných cestovní smlouvou a 

z toho plynoucí rozsah či omezení odpovědnosti cestovní kanceláře.

10.1. Servis a služby

Úroveň a rychlost služby poskytovaných personálem hotelů a ostatních ubytovacích zařízení odpovídá místním 

zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Proto je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností a určitou ležérností, ale na 

druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem.

10.2. Hygiena

Kulturní hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od tuzemských, tamní hygienické předpisy jsou mnohem 

tolerantnější. Totéž se týká i předpisů ve vztahu k životnímu prostředí.

Všeobecné podmínky pro účast na zájezdech CK ANCORA 



Žádejte katalogy letních pobytových zájezdů CK ANCORA ve své cestovní kanceláři.

Zájezdy CK ANCORA je možné zakoupit na celém území ČR.

Seznam prodejních míst je uveden na internetových stranách:

www.ancora.cz

PŘIHLÁŠKY A REZERVACE:

ANCORA - cestovní kancelář s.r.o.

Fialova 12a, 787 01 Šumperk

Tel./fax: 583 213 970, 583 214 890, 583 280 908

Mobil: 603 810 074

e-mail: rezervace@ancora.cz 


