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Plzeň
Klatovská	tř.	2
301	25	Plzeň
T:	377	320	377
E:	plzen@ckinex.cz

Praha 2
Italská	8
120	00	Praha	2
T:	222	521	774
E:	vinohrady@ckinex.cz

Praha 5
Nádražní	104/55
150	00	Praha	5
T:	257	327	399
E:	smichov@ckinex.cz

Teplice
Benešovo	nám.	5
415	01	Teplice
T:	417	570	704
E:	teplice@ckinex.cz

 
	
	
	
	

Klatovy
Pražská	22
339	01	Klatovy
T:	376	313	515
E:	klatovy@ckinex.cz

Chomutov
Táboritská	117
430	01	Chomutov
T:	474	686	220
E:	chomutov@ckinex.cz

Rezervace
T: 222 521 774
T: 222 519 081 
F: 222 519 114 
E: exotika@ckinex.cz

Vážení a milí klienti, 
uplynul rok od vydání našeho posledního exotického katalogu. Za tu dobu se mnohé změnilo. Díky ne uvě-
řitelně se zrychlující době, stálému tlaku na ceny i rostoucí konkurenci si každým dnem uvědomujeme, že 
není smysluplné vydávat náš katalog s cenami na rok dopředu, a že nemá ani význam pravidelně navyšovat 
počty stran. Není to tím, že bychom chtěli úplně opustit tištěné katalogy, ale chceme je pojmout trochu 
jinak. Chceme Vás informovat o tom, co dovedeme, co děláme, v čem jsme dobří, a kde můžeme pomoci 
při Vašem výběru dovolené snů. Denně jsme konfrontováni s cenami konkurence jako s nějakým zázrakem 
a nedostižnou nabídkou. My Vás však nechceme lákat na nejnižší ceny, které ve finále stejně neplatí. 
Chceme Vám nabídnout dovolenou na míru, dovolenou bez omezení, bez stresu, bez hranic či limitů. Vaše 
dovolená musí být bez kompromisů. Vy se nemáte přizpůsobovat nám, ale my máme spolu s Vámi Vaši 
dovolenou vymýšlet a cizelovat. Vy si nezasloužíte konfekci, ale dovolenou od krejčího, jen na takovou 
budete rádi vzpomínat. Neomezujte se délkou pobytu, místem odletu, časem či vynaloženými penězi. 
Nechceme se podbízet, ale chceme s Vámi navázat dlouhodobý a přátelský vztah. Letecké společnosti, 
resorty a hotelové řetězce se snaží klienty nalákat celoročně různými zvýhodněnými nabídkami. V našich 
možnostech není tyto slevy zohlednit v jednom jediném ceníku na rok dopředu. A právě proto se k Vám 
dostává náš nový EXOTICKÝ ALMANACH, který Vám bude návodem či pouhou inspirací pro návštěvu 
našich webových stránek i prodejen. Plně si uvědomujeme, že většina z Vás dává přednost výběru své dovo-
lené z pohodlí svého domova od svého PC, tabletu či chytrého telefonu. Ceny na webu budou pravidelně 
aktualizovány s ohledem na speciální nabídky, různé časově omezené akce či budou pružně reagovat na 
aktuální vývoj české měny. Budeme se moci více věnovat zdokonalování samotného webu, rozšiřovat počty 
nabízených destinací i resortů během celého roku a v neposlední řadě průběžně doplňovat naši bohatou fo-
togalerii. Náš systém přístupu ke klientům zůstane nadále na té nejvyšší úrovni a bude stále zahrnovat indi-
viduální přístup ke každé Vaší dovolené. Budeme stále respektovat Vaše přání, plnit Vaše touhy, podřizovat 
se Vašim časovým možnostem.  Nezapomeňte, že Vy si určujete směr i cíl naší práce a my se jen snažíme 
se mu co nejvíce přiblížit či rovnou vyplnit Vaše zadání. Vy nám jen sdělte své požadavky a my se je velice 
flexibilně pokusíme naplnit. Předností naší každodenní práce je, že jako klienti nejste absolutně ničím vázáni 
a můžete popustit uzdu své fantazii v rámci svých finančních možností. Stále ale prosím veďte v patrnosti, 
že platí: „Čím dříve, tím výhodněji!“ Ceny hotelů i letenek se mění denně na základě aktuální poptávky. Pro 
cenu jsou rozhodující termíny, kdy chcete cestovat a kdy si zájezd objednáte. Proto je dobré při plánování 
dovolené v nejžádanějších termínech myslet na její nákup s dostatečným předstihem. Neváhejte a navštivte 
již dnes naše webové stránky.
Přejeme Vám šťastnou ruku při dalším výběru Vaší zasloužené dovolené!

    Pavlína Vojířová a Monika Kraková
 za kolektiv CK INEX
    Pavlína Vojířová a Monika Kraková    Pavlína Vojířová a Monika Kraková
 za kolektiv CK INEX

exot16_001-007_UVOD_vladan-v2.indd   1 9.9.2015   19:53:49



Dominikánská republika

Jordánsko

Spojené arabské emiráty

Srí Lanka

Francouzská Polynésie

Mexiko

124

128

136

170

Francouzská 
Polynésie

Mexiko

Karibské ostrovy
136	 Kuba	
142	 Jamajka	
146	 Dominikánská	republika
154	 Aruba	
158	 Barbados
162	 Guadeloupe
162	 Martinik	
166	 Tobago	a	Grenadiny

Kapverdské 
ostrovy Jordánsko

exot16_001-007_UVOD_vladan-v2.indd   2 9.9.2015   19:54:15



Maledivy

Thajsko

Mauritius

Bali

Obsah

120

8

88

96

116

112

56

52

24

60

48

64

72

Bali

Maledivy

Srí Lanka

Thajsko

Singapur

Langkawi

72	 Mauritius	
84	 Réunion

Zanzibar

Jordánsko

Spojené 
arabské 
emiráty

Keňa

Omán

Seychely

Mauritius a Réunion

exot16_001-007_UVOD_vladan-v2.indd   3 9.9.2015   19:54:26



Proč cestovat s INEXem:

•	 26.	rok	na	trhu	cestovního	ruchu	v	České	republice	
•	 13	let	prodeje	zájezdů	na	míru	do	exotických	destinací		
	 dle	požadavků	klientů
•	 tým	pracovníků	s	osobními	a	letitými	zkušenostmi	
	 z	nabízených	destinací	a	hotelů
•	 široká	nabídka	rozmanitých	ubytovacích	kapacit	ve	všech		
	 exotických	destinacích	světa
•	 unikátní	hotely	a	resorty
•	 lety	na	pravidelných	linkách	renomovaných	leteckých			
	 společností
•	 osobní	kontakty	v	zahraničí,	díky	kterým	umíme	nabídnout		
	 služby	i	pro	ty	nejnáročnější	klienty
•	 služby	česky	mluvící	asistence	ve	vybraných	destinacích
•	 vlastní	rezervační	systém	na	letenky
•	 zajímavý	systém	bonusů	za	včasné	rozhodnutí
•	 možnost	placení	poukázkami	firem	SODEXO,	CHEQUE		
	 DEJEUNER	a	ACCOR	SERVICE	CZ
•	 možnost	placení	předplacenou	kartou	TICKET	BENEFITS
•	 přijímání	platebních	karet	Eurocard	/	MasterCard,	Maestro,		
	 VISA,	Visa	Electron
•	 garance	ceny	zájezdů
•	 pojištění	dle	zákona	č.	159/1999	Sb.	(pojištění	záruky		
	 v	důsledku	úpadku	CK)
•	 minimální	požadovaná	záloha	při	rezervaci
•	 online	rezervace	24	hodin	denně	a	7	dní	v	týdnu	z	pohodlí	
	 Vašeho	domova	na	www.ckinex.cz
•	 zajištění	parkování	a	ubytování	na	letišti	v	Praze	za		
	 bezkonkurenční	ceny	či	dokonce	zdarma
•	 tvorba	a	výroba	dárkových	poukázek	pro	Vaše	nejbližší	zdarma
•	 parkování	na	letišti	GO	PARKING	/		SKY	PARKING	pro	naše		
	 klienty	zdarma

Cestujte tehdy, kdy chcete Vy!
Základní	ceny	zájezdů	uvedené	na	našich	webových	stránkách	
jsou	 kalkulovány	 na	 pravidelných	 linkách	 zpravidla	 na	 7	 nocí	
a	 jsou	 pro	 Vás,	 stejně	 jako	 uvedené	 termíny,	 jen	 orientační.	

Ceny	 jsou	 kalkulovány	 pro	 let	 s	 určitou	 leteckou	 společností	
v	ekonomické	třídě	a	platí	pouze	pro	rezervace	učiněné	v	dané	
knihovací	 třídě,	 což	 znamená,	 že	 nabídka	 platí	 při	 dosažení	
nejvýhodnější	ceny	letenky.	Jsme	Vám	však	schopni	nabídnout	
lety	 s	 různými	 leteckými	 dopravci	 dle	 Vašich	 požadavků	 na	
délku	pobytu,	letové	dny	a	počet	přestupů.	Cestovat	prakticky	
můžete	na	jakýkoli	počet	dní,	nocí,	naše	cenová	nabídka	je	pak	
připravená	pro	každého	z	Vás	na	míru	dle	Vašich	individuálních	
představ,	odlety	jsou	možné	po	celý	rok	a	z	kteréhokoli	letiště.	
V	 této	 nabídce	 budete	 mít	 již	 zohledněny	 všechny	 aktuální	
speciální	 nabídky	 nabízené	 jak	 leteckými,	 tak	 hotelovými	
společnostmi.	 Proto	 neváhejte	 sdělit	 nám	 Vaše	 představy,	
požadavky	a	přání.

Pro	 všechny	 naše	 klienty	 nabízíme	 i	 další	 komplexní	 servis,	 tj.	
např.	 zajištění	 ubytování,	 transferů,	 okružních	 jízd,	 zajištění	
rezervace	vstupenek	na	kulturní	a	sportovní	představení,	sjed-
nání	 komplexního	 pojištění	 i	 zaknihování	 a	 prodej	 letenek	 za	
příznivé	ceny.	K	letenkám,	vlakovým	a	autobusovým	jízdenkám	
nebo	 jinému	 způsobu	 dopravy	 Vám	 nabízíme	 zajištění	 uby-
tování,	transferů,	vstupenek	na	veletrhy,	pronájem	aut,	trajektů	
a	mnoho	dalšího	pro	Vaše	služební	a	individuální	cesty.

Co byste měli před odjezdem vědět:

Cestovní doklady
Za	 platný	 cestovní	 doklad	 odpovídá	 každý	 účastník	 sám.	
Doporučujeme	 vždy	 zkontrolovat	 jeho	 platnost.	 	 Od	 června	
2012	 mohou	 děti	 do	 15	 let	 cestovat	 pouze	 s	 vlastním	 ces-
tovním	dokladem	–	tj.	vlastním	cestovním	pasem	či	s	vlastním	
občanským	 průkazem	 (OP	 pouze	 v	 rámci	 EU).	 Informace	
o	 vstupních	 vízech,	 cestovních	 dokladech	 a	 všech	 příletových	
a	odletových	taxách	naleznete	na	našich	webových	stránkách	u	
jednotlivých	destinací.	CK	nemá	vliv	na	přidělení	víz.	Udělení	víz	
je	v	přímé	kompetenci	 jednotlivých	ambasád,	proto	v	případě	
neudělení	 víza	 platí	 storno	 podmín	ky,	 které	 jsou	 uvedeny	
ve	Všeobecných	smluvních	podmínkách	CK	INEX.
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Letecká doprava   
K	 organizaci	 zájezdů	 volíme	 lety	 renomovaných	 leteckých	
společnosti	 ať	 už	 na	 pravidelných	 linkách	 či	 charterových	
letech.	Většina	 klientů	dává	přednost	 kvalitnímu	 cestování	 do	
exotických	 destinací	 každodenními	 lety	 letecké	 společnosti	
Emirates	přímo	z	Prahy,	která	nabízí	spojení	přes	Dubaj	do	více	
jak	100	destinací	po	celém	světě.	Další	skvělá	spojení	a	portfolio	
destinací	mají	např.	společnosti	Korean	Air,Turkish	Airlines,	Air	
France	a	další,	které	rovněž	operují	z	Prahy.	
Do	všech	námi	prezentovaných	zemí	je	možné	spojení	na	pravi-
delných	linkách	s	různými	 leteckými	společnostmi,	které	se	 liší	
jak	kvalitou	servisu	na	palubě,	tak	pohodlností	spojení	a	cenou.	
Výhodou	 pravidelných	 linek	 je	 však	 možnost	 libovolné	 délky	
pobytu	a	jistota,	že	Váš	let	nebude	zrušen.	Přesná	trasa	letu	vč.	
počtu	a	míst	případných	přestupů	Vám	bude	sdělena	při	rezer-
vaci.	Platné	letové	časy	obdržíte	spolu	s	odbavením	na	zájezd.	
V	některých	případech	může	dojít	k	nenadálé	změně	letového	
času,	typu	letadla,	koridoru	či	změně	trasy	a	počtu	mezipřistání.	
CK	nemůže	ovlivnit	tyto	případné	změny	plynoucí	z	mezinárod-
ních	úmluv	a	dohod.	V	případě	pozdního	 či	 zpožděného	 letu	
do	 cílové	 destinace	 neposkytujeme	 slevy	 a	 kompenzace	 za	
služby,	které	nemohly	být	z	tohoto	důvodu	využity	(např.	večeře	
v	hotelu).
Na	 pravidelných	 linkách	 cestují	 děti	 do	 2	 let	 bez	 nároku	 na	
sedačku	 a	 občerstvení	 v	 letadle	 a	 platí	 většinou	 10	%	 ceny	
letenky	 a	 někdy	 i	 letištní	 a	 bezpečnostní	 taxy	 a	 palivové	
příplatky.	Tyto	poplatky	se	mohou	výrazně	během	roku	v	závis-
losti	 na	 cenách	 leteckého	 paliva	 měnit	 a	 CK	 INEX	 si	 proto	
vyhrazuje	právo	změnit	jejich	výši.	Na	všech	letech	je	zajišťováno	
občerstvení	 dle	 mezinárodních	 standardů	 a	 podmínek	 dané	
letecké	 společnosti.	 Místem	 nástupu	 všech	 leteckých	 zájezdů	
uvedených	 na	 našich	 webových	 stránkách	 je	 letiště	 Václava	
Havla	 v	 Praze,	 ale	 samozřejmě	 není	 problém,	 abyste	 odlétali	
z	Vídně,	Mnichova	či	jiného	pro	Vás	výhodného	letiště.

Místa v letadle a odlet
CK	INEX	nemůže	v	některých	případech	na	pravidelných	letech	
předem	 zajistit	 určitá	 místa	 v	 letadle.	 Místa	 v	 le	tadle	 jsou	

potvrzena	na	palubní	 vstupence	a	 jsou	přidělována	 cestujícím	
dle	 pořadí	 u	 přepážky	 odbavení	 na	 letišti.	 Některé	 letecké	
společnosti	 možnost	 rezervace	 míst	 umožňují	 zdarma	 po	 vys-
tavení	letenky,	některé	tak	činí	za	poplatek.	Cestujete-li	rodiny,	
příp.	více	osob	a	máte-li	zvláštní	požadavky	na	místa	v	letadle,	
dopo	ru	čujeme	 dostavit	 se	 včas	 k	 odbavení.	 Upozorňujeme	
na	 nutnost	 dostavit	 se	 k	 odbavení	 na	 letiště	 nejpozději	 120	
minut	před	pláno	va	ným	odletem	letadla.	Pokud	se	nedostavíte	
včas	 tak,	 abyste	 mohli	 být	 řádně	 odbaveni,	 a	 nebudete	 moci	
odcestovat,	 CK	 INEX	 nenese	 žádnou	 odpovědnost	 za	 ztráty	
nebo	výdaje	způsobené	tím,	že	jste	nesplnili	řádně	požadované	
povinnosti.

Komfortní VIP odbavení na letišti
CK	INEX	Vám	nabízí	pohodlné	a	privátní	odbavení	bez	čekání	
v	luxusním	privátním	prostředí	clubu	ve	VIP	terminálu.	Objevte	
cestování	 bez	 stresu	 a	 čekání	 na	 přepážkách.	 Podstatnou	
výhodou	 je	 značná	 úspora	 času	 při	 pobytu	 na	 letišti,	 maxi-
mální	pohodlí	a	komfort	před	odletem	nebo	příletem	Vašeho	
letadla.	 Pouze	 díky	 této	 službě	 může	 Vaše	 cesta	 začít	
naprosto	 výjimečně.	 Kromě	 jiného	 Vám	 tato	 služba	 nabízí	
i	 ALL	 INCLUSIVE	 občerstvení	 s	 obsluhou.	 Odbavení	 v	 Clubu	
CONTINENTAL	 je	 možné	 zajistit	 nejpozději	 48	 hodin	 před	
odletem	nebo	příletem.	

Zavazadla
Všechna	 svá	 zavazadla	 označte	 jmenovkou,	 předejdete	
případným	 nepříjemnostem	 při	 celním	 odbavení	 a	 při	 ma-
nipulaci	se	zavazadly.	Za	běžnou	velikost	a	počet	zavazadel	se	
považuje	 kufr,	 batoh	nebo	 taška	o	max.	hmotnosti	 15-30	kg	
(dle	leteckého	dopravce),	dále	pak	příruční	taška	s	nezbytnými	
věcmi	osobní	potřeby.	Doporučujeme	používání	kufrů.	Dojde-li	
během	letecké	dopravy	ke	ztrátě	či	poškození	Vašeho	zavaza-
dla,	 musíte	 ihned	 po	 přistání	 sepsat	 na	 letišti	 protokol,	 který	
je	 nezbytným	 dokladem	 pro	 další	 účinné	 jednání	 s	 leteckým	
dopravcem.	 Nezapomeňte	 vždy	 uschovat	 originály	 letenek,	
palubních	a	zavazadlových	lístků.
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Ubytování
Pro	 Vaše	 pobyty	 v	 zahraničí	 jsme	 vybrali	 různé	 kategorie	
ubytova	cích	 kapacit.	 Typ	 zvoleného	 ubytování	 je	 popsán	
u	každého	 zá	jezdu.	 Přistýlka	nemusí	být	 vždy	 řádným	 lůžkem	
a	může	způsobit	zmenšení	prostoru	v	pokoji.	Vybavení,	velikost	
a	poloha	pokoje	nemusí	být	 v	 rámci	 jedné	kategorie	kapacity	
naprosto	shodná.	Některé	ubytovací	kapacity	nabízejí	možnost	
ubytování	až	2	dětí	v	pokoji	a	to	na	stávajících	lůžkách	v	pokoji	
(bez	2	přistýlek).	CK	INEX	nemá	vliv	na	přidělení	pokojů,	které	
provádí	 samotný	 hotel.	 Rádi	 Vám	 však	 za	 příplatek	 můžeme	
garantovat	 např.	 pokoj	 s	 výhledem	 na	 moře	 apod.	 tam,	 kde	
je	 to	 možné.	 Zvláštní	 požadavky	 nebo	 přání,	 která	 nejsou	
za	 poplatek,	 můžete	 uvést	 ve	 zvláštní	 kolonce	 na	 Smlouvě	
o	 zájezdu,	 avšak	 tyto	 nemohou	 být	 závazně	 potvrzeny	 před	
odjezdem	na	Váš	zájezd.	Pokud	se	je	nepodaří	zajistit,	nemůže	
Vám	 být	 poskytnuta	 kompenzace	 ani	 sleva,	 jelikož	 na	 tyto	
požadavky	není	právní	nárok.
Podle	mezinárodních	dohod	musí	být	pokoje	zpravidla	vyklizeny	
do	12.00	hod.,	kdy	končí	 i	objednané	stravování.	 Individuálně	
lze	 dohodnout	 s	 recepcí	 vyklizení	 v	 pozdějším	 čase.	 Možnost	
nastěhování	v	den	příjezdu	bývá	zpra	vidla	po	14.00	hod.	Časný	
příjezd	 či	 pozdní	 odjezd	 neopravňuje	 k	 delšímu	 používání	
pokoje.	Klientům	 s	 časným	příletem	 či	 pozdějším	odletem	do	
destinace	 nabízíme	 možnost	 užít	 si	 dovolenou	 od	 začátku	
až	 do	 konce.	 Již	 před	 odletem	 Vám	 můžeme	 zajistit	 early	
check-in	 (dřívější	 nastěhování)	 nebo	 late	 check-out	 (pozdější	
vystěhování).	Budete-li	mít	zájem	o	tuto	službu,	bližší	informace	
obdržíte	v	CK	INEX.	Tato	služba	závisí	na	obsazenosti	hotelu	a	
její	nezajištění	není	důvodem	ke	stornu	zájezdu.

Stravování
U	každé	ubytovací	kapacity	naleznete	informaci	o	možnostech	
stravování.	Rozsah	a	kvalita	stravy	jsou	úměrné	zvolené	katego-
rii	ubytování.	Kontinentální	snídaně	se	skládá	z	teplého	nápoje	

(čaj,	 káva),	 bílého	 pečiva,	 marmelády	 a	 másla,	 někdy	 sýru	
a	šunky.	Anglická	snídaně	je	rozšířena	o	párek,	míchaná	vajíčka,	
slaninu	 apod.	 Snídaně	 podávaná	 formou	 bufetu	 (švédských	
stolů)	představuje	volnou	konzumaci	z	nabídky,	která	odpovídá	
kategorii	hotelu	a	zejména	místním	zvyklostem.
Zahrnuje-li	zájezd	polopenzi	je	kromě	snídaně	v	ceně	též	večeře,	
která	může	být	formou	bufetu,	či	formou	servírovaného	menu	
nebo	á	la	carte,	či	kombinací	bufetu	a	servírovaného	menu.	Vše	
opět	závisí	na	kategorii	hotelu.
Pokud	 je	 v	 ceně	zahrnuta	plná	penze,	 znamená	 to	 stravování	
v	roz	sahu	snídaně,	oběd,	večeře.	Stravování	(je-li	součástí	ceny	
zájezdu),	 začíná	 obvykle	 večeří	 v	 den	 nástupu	 do	 letoviska	
a	 končí	 snídaní	 (evtl.	 obědem	 při	 plné	 penzi)	 v	 den	 odjezdu	
z	 letoviska.	Nápoje	k	obědu	a	k	 večeři	nejsou	 v	 ceně	a	 lze	 je	
zakoupit	přímo	v	restauraci	(není-li	uvedeno	jinak).
Pokud	 máte	 v	 ceně	 program	 ALL	 INCLUSIVE,	 zahrnuje	 tento	
kro	mě	plné	penze	také	neomezenou	konzumaci	nealkoho	lic	kých	
a	alkoholických	nápojů	většinou	místní	výroby	a	další	ob	čerstvení	
po	celou	dobu	pobytu	v	neomezeném	množství	zdarma.	Některé	
hotely	 dále	 poskytují	 i	 možnost	 zdarma	 vy	uží	vat	 sportovních	
zařízení	a	účastnit	se	akcí	a	výletů	pořádaných	ho	te	lem.
Stravování	formou	ALL	INCLUSIVE	se	v	některých	zemích,	des-
tinacích	či	resortech	(zejména	v	SAE),	může	výrazně	lišit.	Může	
se	stát,	že	čerpání	ALL	 INCLUSIVE	 je	omezeno	 jen	na	některé	
hodiny	během	dne	a	jen	na	některé	restaurace	v	hotelu.
U	 ubytování	 s	 možností	 vlastního	 vaření	 jsou	 k	 dispozici	
kuchyňky	vybavené	většinou	dvouvařičem,	ledničkou	a	základ-
ním	kuchyňským	nádobím.

Klimatizace
Většina	ubytovacích	kapacit	nabízí	možnost	užívání	klimatizace	
zdarma.	 Upozorňujeme	 však	 na	 skutečnost,	 že	 klimatizace	
nemusí	být	v	provozu	mimo	hlavní	sezónu	po	celých	24	hodin	
denně	a	může	být	funkční	pouze	v	určitých	denních	hodinách.
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Tranzitní ubytování
Pro	 ty	 z	 Vás,	 kteří	 nebudou	 mít	 návazná	 letecká	 spojení	 při	
svých	cestách	do	zahraničí,	nabízíme	možnost	zajištění	tranzit-
ního	 ubytování	 během	 Vaší	 cesty	 do	 cílového	 místa	 Vašeho	
pobytu.	Rádi	Vám	zajistíme	ubytování	přímo	na	letišti	v	Dubaji	
při	Vašich	cestách	s	leteckou	společností	Emirates.	

Délka zájezdu
Délka	zájezdu	je	vždy	vyjádřena	počtem	dní	včetně	dnů	odjezdu	
a	 návratu	 ze	 zájezdu.	 První	 a	 poslední	 den	 zájezdu	 je	 určen	
především	 na	 transfer	 a	 cestu	 a	 nemusí	 být	 plnohodnotným	
dnem	 zájezdu.	 Stejně	 tak	 jako	 u	 pozdních	 nočních	 odletů	 či	
brzkých	ranních	příletů.

Pokyny k odletu a odbavení
Pokyny	na	cestu,	případně	kompletní	odbavení,	budou	zaslány	
na	adresu	prvního	účastníka	uvedeného	na	Smlouvě	o	zájezdu	
nejpozději	 7	 dní	 před	 odletem.	 V	 pokynech	 budou	 uvedeny	
informace	o	přesném	místě	a	času	odletu,	trase,	místě	pobytu,	
cenách,	 fakultativních	 výletech,	 kursech	 apod.	 Upozorňujeme	
na	 nutnost	 dostavit	 se	 na	 letiště	 k	 odbavení	 nejpozději	 120	
minut	před	odletem	letadla	(není-li	uvedeno	jinak).

Pronájem automobilů a výlety
V	místě	pobytu	je	možné	Vám	už	v	CK	INEX	zajistit	pronájem	
automobilu.	 Bližší	 informace	 o	 cenách	 obdržíte	 v	 pobočkách	
CK	 INEX	 na	 vyžádání.	 Nedílnou	 součástí	 nabídky	 pobytových	
zájezdů	jsou	i	fakultativní	výlety.	Nabídku	a	ceny	výletů	obdržíte	
v	odbavení	na	cestu,	případně	v	místě	pobytu	od	zástupce	naší	
CK	INEX.

Průvodci a delegáti 
U	zájezdů	na	Maledivy,	Mauritius,	do	Spojených	arabských	emi-
rá	tů,	 Dominikánské	 republiky,	 Mexika,	 Singapuru,	 na	 Kubu,	
Ja	maj	ku,	Arubu,	Bali,	Koh	Samui	a	Srí	Lanku	CK	INEX	zajišťuje	ce-
lo	roč	ně	česky	mluvící	asistenci	místní	partnerské	CK	(není-li	uve-
de	no	jinak).	U	ostatních	nabízených	destinací	z	tohoto	katalogu	
a	u	zájezdů	na	míru	CK	INEX	za	jiš	ťu	je	většinou	asistenci	anglicky	
mluvícího	 zástupce	 místní	 CK,	 který	 je	 klientům	 k	 dispozici	 při	
trans	ferech	a	je	schopen	podat	infor	mace	o	dané	zemi	či	může	
po	moci	 v	 případě	 problémů.	 V	 ně	kte	rých	 zemích	 zajišťujeme	
čes	ky	mluvící	asistenci	na	telefonu.

Pojištění v ceně zájezdů
Všechny	zájezdy	uvedené	v	 tomto	katalogu	 jsou	pojištěny	dle	
zákona	 č.	 159/1999	 Sb.	 (pojištění	 záruky	 v	 důsledku	 úpadku	
CK).	 V	 cenách	 zájezdů	 exotických	 zájezdů	 není	 zahrnuto	
„Komplexní	cestovní	pojištění	pro	cesty	a	pobyt”	od	pojišťovny	
Generali	 a.s..	 Doporučujeme	 však	 zakoupení	 tohoto	 pojištění	
v	plném	rozsahu	za	výhodnou	cenu,	tj.	60	Kč	na	osobu	a	den.	
Jeho	rozsah	naleznete	ve	Všeobecných	smluvních	podmínkách	
na	 konci	 katalogu	 nebo	 na	 našem	 webu.	 Toto	 Komplexní	
cestovní	 pojištění	 jako	 u	 jedné	 z	 mála	 CK	 na	 českém	 trhu	
zahrnuje	také	pojištění	na	živelné	události,	přírodní	katastrofy,	
epidemie	 a	 občanské	 nepokoje.	 Základní	 pojištění	 na	 storno	
zahrnuté	 v	 pojištění	 je	 omezeno	 vyplacenou	 částkou	 (80%)	
v	 maximální	 výši	 úhrady	 20	 000	 Kč.	 Při	 požadavku	 na	 vyšší	
rozsah	 plnění	 v	 případě	 storna	 zájezdu,	 nabízíme	 fakultativní	
připojištění,	které	je	však	nutné	uzavřít	již	při	podpisu	Cestovní	
smlouvy.	V	pozdější	době	toto	rozšíření	již	není	možné	uzavřít.	

Za	 fakultativní	 příplatek	 300	 či	 900	 Kč	 na	 osobu	 se	 navyšuje	
případné	pojistné	plnění	pojišťovny	na	maximálně	40000,	resp.	
80000	 Kč	 na	 osobu.	 Rovněž	 jsou	 pojištěna	 i	 Vaše	 zavazadla,	
a	 to	 do	 výše	 30000	 Kč.	 Připojištění	 na	 vyšší	 částky	 je	 možné	
sjednat	individuálně	v	CK	INEX	a	je	stanoveno	%	částkou	z	ceny	
zájezdu.	Též	lze	pojistit	i	samotné	letenky	bez	dalších	služeb.

Nulové storno
Při	rezervaci	zájezdu	do	15.12.2015	a	doplacení	plné	ceny	do	
4	měsíců	před	odletem	zájezdu	Vám	v	případě	storna	CK	INEX	
jako	jediná	na	trhu	garantuje	proplacení	i	zbylých	20	%	storno	
poplatku	a	to	až	do	výše	Vámi	zvolené	pojistné	částky.

Travel Asistent
Odškodnění	 při	 zrušení	 či	 zpoždění	 letu	
-	ve	spolupráci	s	profesionální	agenturou	
všem	našim	klientům	nabízíme	pohodlné	
vyřizování	 případných	 kompenzací	 od	
leteckých	 společností	 na	 základě	 evropského	 nařízení	 ECR	
261/2004.	Zákonný	nárok	vzniká	zejména	v	případech,	kdy	 je	
let	zpožděn	o	více	jak	3	hodiny,	zrušen	či	převeden	do	nižší	třídy	
(odškodnění	ve	výši	250-600	EUR	dle	délky	letu).	Jako	prevenci	
všem	možným	událostem	nabízíme	zakoupení	programu	Travel	
Asistent	 za	paušální	 částku	90	Kč	na	osobu.	 Zde	 si	 	 dopředu	
zajistíte	maximální	péči	při	řešení	případných	potíží	během	své	
příští	dovolené.	Garantujeme	všem	klientům	tohoto	programu,	
že	 žádost	 bude	 objektivně	 posouzena	 a	 případný	 nárok	 na	
finanční	i	nefinanční	odškodnění	bude	profesionálně	a	elektro-
nicky	vyřízen.	O	veškeré	náležitosti	se	postarají	fundovaní	pra-
covníci	při	Vaší	minimální	spolupráci.
•	 Online	podávání	žádostí	o	přezkoumání	oprávněnosti	nároku.
•	 Online	zpravovaní	každého	případu	s	jedinečným	individuál-

ním	přístupem.	
•	 Stanovení	závazné	lhůty	pro	posouzení	nároku.
•	 Vyřízení	případné	kompenzace	na	základě	mandátní	smlouvy	

a	bez	dalších	finančních	nákladů.

Garance INEX
Všechny	 zájezdy	 do	 exotických	 destinací	 uvedené	 na	 našich	
webových	stránkách	 jsou	závislé	na	volném	kursu	koruny	vůči	
světovým	měnám.	 I	přesto,	že	CK	 INEX	připravuje	své	zájezdy	
se	značným	časovým	předstihem,	garantujeme	Vám	neměnnost	
cen	uvedených	v	tomto	katalogu	až	do	10	%	oslabení	české	ko-
runy.	Případný	pokles	koruny	se	neprojeví	na	Vámi	již	uhrazené	
části	zájezdu.

INEX klub
Na	 našich	 webových	 stránkách	 se	 můžete	 zaregistrovat	 do	
nově	 vzniklého	 věrnostního	klubu	CK	 INEX.	 Pro	 registraci	 po-
tře	bu	je	me	 od	 Vás	 minimum	 informací	 a	 v	 podstatě	 postačí	
i	 jen	 email,	 na	 který	 budete	 dostávat	 zajímavé	 informace,	
nové	 poznatky,	 jedinečné	 nabídky	 i	 slevové	 kupóny	 či	 kódy.	
Členství	v	klubu	Vás	také	opravňuje	k	čerpání	slevy	na	všechny	
za	re	zer	vované	zájezdy	přes	web	a	skýtá	mnoho	dalších	výhod.	
Re	gistrace	nezabere	ani	2	minuty	a	můžete	ji	uskutečnit	až	při	
rezervaci	zájezdu.

VYZKOUŠEJTE ON LINE REZERVACE 
NA WWW.CKINEX.CZ
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Přes 1200 korálových ostrovů v rovníkové oblasti

Oficiální název: Maledivská republika
Hlavní město: Male
Poloha: Indický oceán
Rozloha: celkem 107 500 km2,
ostrovy: 298 km2

Počet obyvatel: 394 000
Státní zřízení: republika
Jazyk: dhivehi (maledivština)
Měna: maledivská rufie (1 MVR = cca 
1,60 Kč, kurs platný k 1.7.2015)
Cestovní doklady: platný cestovní pas, 
jehož doba platnosti přesahuje dobu 
pobytu v zemi, ale doporučuje se platnost 
pasu až 6 měsíců
Časový posun k CET: +3 hodiny v létě,
+4 hodiny v zimě
Orientační doba letu: 11 hodin

Neoficiální svatební obřad!
Potápěčské kursy pro začátečníky

i profesionály!

Kombinaci pobytů na Maledivách
a Srí Lance, kombinace s okruhem po Srí 
Lance, kombinace s pobytem v Dubaji!

Rádi Vám zajistíme:

Pokud sníte o dovolené na malém ostrůvku se spoustou sluníčka, 
průzračným mořem a nádhernými zářivě bílými plážemi 

obklopenými palmami, pak jsou Maledivy tím místem, které 
hledáte. Jde o 1200 malých ostrovů v rovníkové oblasti, z nichž 
jen přibližně 200 je obydleno. Navštivte jedno z nejkrásnějších 
míst planety, poznejte tento kousek ráje ještě nezničený civilizací. 
Po příletu Vás čeká transfer na vybraný ostrov lodí, hydroplánem 
nebo vnitrostátní linkou a Vám už pak nic nebrání dokonale
relaxovat. Můžete jen tak lenošit na pláži ve stínu palem, zaplavat 
si v křišťálově čistém moři, šnorchlovat nebo se potápět. Maledivy 
svou krásou podmořského života musí okouzlit snad každého. 
Na Maledivách je okolo 100 resortů a každý zabírá jeden ostrov. 
Všechny resorty půjčují lodě, windsurfing, šnorchlovací pomůcky 
a zajišťují nabídku vodních sportů. Pokud se rozhodnete pro pobyt 
na jachtě, můžete tak strávit každý den na jiném místě Malediv. 
Podniknout se dá výlet do domorodé vesnice nebo na některý
z neobydlených ostrovů. Pro turisty, toužící jen po odpočinku
a po slunění tu čekají přenádherné pláže a bazény. Často se pobyt 
na Maledivách kombinuje s pobytem ve Spojených arabských 
emirátech a nebo s pobytem i okruhem na Srí Lance.

exot16_008-023_MAL.indd   9 9.9.2015   17:15:26



10

www.velaaprivateisland.com

Existuje mnoho privátních ostrovů nejen na Maledivách, ale jen velmi 
málo z nich je skutečně v soukromých rukou, tj. ve vlastnictví jedné 

jediné osoby. Majitelem je jeden z deseti nejbohatších Čechů pan Jiří Šmejc. 
Maledivy se staly jeho skutečnou vášní a spojil s nimi svou budoucnost, když 
se rozhodl postavit si svůj vlastní resort Velaa Private Island, kde se svou 
ženou v míře nebývalé realizoval všechny své sny a nákladné představy, 
jak má privátní oáza luxusu, pohodlí a moderního designu vypadat.

Poloha: Noonu Atoll, vzdálenost od letiště 190 km – transfer hydroplánem 45 minut 
nebo luxusní jachtou 4 hodiny.
Rozloha: kruhový ostrov o průměru cca 500 m.
Popis resortu: snoubí se tu tradiční maledivská kultura s luxusními prvky moderní 
architektury. Resort nabízí úžasné gastronomické zážitky – dvě ze tří restaurací vede 
michelinská šéfkuchařka Adeline Grattard. Restaurace Aragu & Cru Champagne postavená 
na vodních kůlech nabízí výběrové šampaňské, celodenní restaurace Athiri je uvolněnější 
a nachází se poblíž hlavního bazénu a v centru ostrova Vás překvapí teppanyaki restaurant 
Tavaru, jež je součástí nejvyšší budovy na ostrově, bílé věže 22 m vysoké, která je opravdovou 
dominantou a vymyká se celému ladění ostrova. Její horní patra zaujímá vyhlídka a největší 
část věže zabírá vinný sklípek. Kromě jiného si můžete na 9-ti jamkovém golfovém hřišti 
zahrát golf, zahrát si tenis nebo se můžete zabavit při squashi či si jen tak vyzkoušet 
horolezeckou stěnu. Místní lázně My Blend by Clarins nabízí i možnost zchlazení se ve 
Snow roomu. K samozřejmostem patří podmořská mini ponorka, 2 jachty, dětské centrum 

s vodními atrakcemi či želví školka. K dispozici 
všem klientům je Butler Service. Velmi 
prostorné privátní vily se dělí na 27 plážových 
vil s bazénem, 17 vodních vil s bazénem
a  Romantic Pool Residenci, která je 
dosažitelná pouze lodí.
Vybavení resortu: 3 restaurace, 2 bary, 
vinotéka, bazén, SPA centrum My Blend 
by Clarins vč. prvního  Snow room na 
Maledivách, fitness, jóga, horolezecká 
stěna, potápění, šnorchlování, vodní sporty, 
windsurfing, jízda na banánu, vodní lyže, 
wake-boarding, katamarány, kajaky, jet ski, 
kite surfing, seabobs, rybaření, tenis, plážový 
volejbal, fotbal, golf, squash, boutique, 
dětský klub, hlídání dětí, Wi-fi zdarma.
Vybavení Beach Pool Vil: prostorná ložnice 
s obývací částí, vnitřní koupelna přechází 
v prostornou venkovní koupelnu, na terase 
vily privátní bazén s lehátky a posezením. 
Klimatizace, ventilátor, minibar, sejf, varná 
konvice, fén, telefon, SAT/TV, Wi-fi zdarma. 
Stravování: snídaně formou kombinace
á la carte a bufetu.

1 Amilla Fushi � � � � � � Unikátní intimní místo, kde se budete cítit jako doma! 
2  Viceroy Maldives � � � � � � Luxusní resort ve futuristickém stylu v jednom ze severnějších atolů Malediv!
3 W Retreat & Spa � � � � � � Elegantní a velmi nápaditý resort s velmi příjemnou atmosférou pro náročné!
4  Huvafen Fushi � � � � � � První podmořské lázně na světě Lime Spa! Vhodné pro romantickou dovolenou ve dvou!

Velaa Private Island � � � � � � 

Výběr dalších resortů na Maledivách:
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http://reethirah.oneandonlyresorts.com

Resort patřící k nejluxusnějším na světě! Exklusivní resort se 6 km 
pobřeží a s 12 bělostnými písečnými plážemi! Pobyt v tomto 

resortu se stane nezapome nu telným, otevře Vám nové dimenze
cestování! Reethi Rah je o noblese a stylu!

Poloha: North Male Atoll, vzdálenost od letiště 35 km – transfer luxusní jachtou
75 minut.
Rozloha: délka cca 1800 m, šířka cca 650 m.
Popis resortu: resort otevřený v roce 2005 patří do hotelového řetězce One & Only. 
Původní malý ostrov byl zvětšený čtyřikrát navezením spousty tun písku, navýšený 
2 m nad hladinu vody a osázený stovkami palem. Výsledkem je úhledný, velkolepý 
a nevídaně skvostný a zelený ostrov s velmi elegantním resortem, který Vám nabízí 
naprosté sou kromí a nezapomenutelné zážitky z do volené. Vily patří k jedněm 
z nejprostornějších a nejluxusnějších nejen na Maledivách a všechny jsou od sebe 
vzdáleny tak, aby poskytovaly naprostou intimitu. Hlavním designérem tohoto 
resortu je světově známý architekt Jean Michel Gathy. K dispozici klientům je Butler 
Service. Po příjezdu do vily Vám komorník provede tzv. Foot Ritual – masáž a koupel 
chodidel a lýtek, abyste se osvěžili po dálkovém letu. Denně na jdete ve své vile 
také mísu čerstvého ovoce. Součástí resortu je i zahradnictví, kde si pěstují vlastní 
orchideje. 54 beach vil, 27 beach vil s bazénem, 30 vodních vil, některé s bazénem, 
6 duplex vil s bazénem, 3 Grand Beach vily s bazénem (1–2 ložnice) a 2 Grand vodní 
vily s bazénem.

Vybavení resortu: 3 restaurace, bar, 
vinotéka, 2 bazény, dětský bazén, 
SPA by ESPA, fitness, jóga, potápění, 
šnorchlování, vodní sporty, windsurfing, 
jízda na banánu, šlapací kola, vodní lyže, 
wake-boarding, katamarány, kanoe, 
kajaky, rybaření, tenis, volejbal, pétanque, 
horolezecká stěna, fotbal, stolní tenis, 
boutique, kadeřník, golfový simulátor, 
dětský klub, business centrum, lékař, 
hlídání dětí, Wi-fi internet zdarma, 
půjčovna CD/DVD.
Vybavení Beach vil: klimatizace, 
ventilátor, minibar, sejf, espresso přístroj, fén, 
telefon, SAT/TV, CD/DVD přehrávač, Bose 
systém, iPod přípojka, Wi-fi internet zdarma, 
prostorná koupelna, sprcha, WC, venkov ní 
sprcha, terasa s teakovým nábytkem, 
sedací souprava, teako vá plážová lehátka 
se slunečníky, vlastní jízdní kola. Možnost 
přistýlky a 2 přistýlek pro děti.
Stravování: snídaně formou kombinace 
bufetu a á la carte.

1 Park Hyatt Hadahaa � � � � � � Designový resort nabízí možnost objevování dechberoucích oceánských dobrodružství! 
2  Conrad Maldives Rangali � � � � � � Přepychový luxusní resort s jedinečnou a úžasnou podmořskou restaurací Ithaa!
3 Hideaway Beach Resort � � � � � � Luxusní resort na exklusivním panenském ostrově Vám poskytne absolutní soukromí!
4  Niyama � � � � � � První podmořský noční klub Subsix na světě i na Maledivách! Fascinující pláže kolem celého ostrova!

One & Only Reethi Rah � � � � � � 

Výběr dalších resortů na Maledivách:
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www.shangri-la.com/male/villingiliresort

Úžasně fotogenický resort jako stvořený pro líbánky ve dvou. Vily 
jsou vhodné i pro ubytování rodin s dětmi! Najdete tu i unikátní 

stromové vily! Resort na nejjižnějším atollu Malediv! A navíc při letu 
z Malé překročíte rovník! Od března 2012 se pyšní 9-ti jamkovým 
golfovým hřištěm o rozloze 7,5 ha.

Poloha: Addu Atol, vzdálenost od letiště 480 km – vnitrostátní let 70 minut, dále pak 
rychlolodí 8 minut. 
Rozloha: délka cca 3000 m, šířka cca 800 m. 
Popis resortu: v červenci 2009 nově otevřený resort se nachází cca 65 km jižně od 
rovníku a je prvním luxusním resortem na Maledivách situovaným pod rovníkem. Ostrov 
je plný bujné vegetace a je osázený 17000 kokosovými palmami podél 6 km dlouhého 
pobřeží, kde jsou zasazené velmi prostorné a stylově zařízené vily. Klienti kromě běžných 
aktivit mají možnost navštívit na kolech také 5 domorodých ostrovů propojených 17 km 
silnicí. K dispozici klientům je Butler service. Samozřejmostí je Wi-fi inter net nejen ve vilách, 
ale i na pláži. Ostrov je výjimečný i nejvýše položeným bodem na Maledivách – 2,3 m nad 
mořem, kde se nachází lázně. 15 Pool Vil, 8 de luxe Pool Vil, 8 Tree House Vil, 8 Ocean 
View vil, 60 vodních vil, 21 Beach Vil, 10 Two Bedroom Beach Vil, 2 prezidentské vily.
Vybavení resortu: 3 restaurace, 3 bary, bazén, SPA centrum, fitness, potápění, 
šnorchlování, vodní sporty, windsurfing, jízda na banánu, vodní lyže, kanoe, jízda luxusní 
jachtou při západu slunce, rybaření, tenis, golf, billiard, hrací automaty, promítání filmů, 
boutique, kadeřník, dětský klub, business centrum, lékař, hlídání dětí, Wi-fi internet 

zdarma, naučné eco-centrum s přírodními 
stezkami po ostrově.
Vybavení Pool Vil: každá vila se skládá 
ze dvou částí – odděleného obývacího 
pokoje s TV a oddělené ložnice se šatnou 
a prostornou koupelnou s další TV. 
Klimatizace, minibar, sejf, varná konvice, 
espresso přístroj, fén, telefon, 40” LCD 
SAT/TV, CD/DVD přehrávač, Bose systém, 
iPod přípojka, Wi-fi internet zdarma, 
prostorná koupelna, sprcha, WC, venkovní 
sprcha, sedací souprava, terasa s vlastním 
sladkovodním bazénem, plážová lehátka 
se slunečníky, vlastní jízdní kola. Možnost 
přistýlky a možnost ubytování až 2 dětí ve 
vile.
Stravování: polopenze formou bufetu, 
možnost dokoupení plné penze – formou 
kombinace bufetu a servírovaného menu
či á la carte.

1 Naladhu Maldives � � � � � � Kráčejte po stopách celebrit jako je supermodelka Kate Moss či tenisový génius Roger Federer! 
2  Anantara Kihavah � � � � � � Unikátní gastronomický komplex Sea.Fire.Salt.Sky s podmořskou restaurací!
  Vany s proskleným dnem ve vodních vilách!
3 Anantara Dhigu � � � � � � Zažijte exotické rozptýlení a zábavu v luxusu tropického ráje a přitom v privátní atmosféře!
4  Anantara Veli � � � � � Ubytování jen ve vodních vilách, resort jen pro dospělé!

Shangri-la’s Vilingili Resort & Spa � � � � � � www.shangri-la.com/male/villingiliresort

Výběr dalších resortů na Maledivách:
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www.jumeirah.com

Luxusní resort ze společenství Jumeirah Vás příjemně překvapí
 svými unikátními privátními vilami s největšími vlastními

bazény na Maledivách!

Poloha: South Male Atoll, vzdálenost od letiště 18 km – transfer rychlolodí 20 minut. 
Rozloha: délka cca 700 m, šířka cca 150 m. 
Popis resortu: resort otevřený na podzim roku 2011 je druhým ze 2 resortů, které 
na Maledivách otevřelo společenství Jumeirah. Ostrov je obehnán bílými písečnými 
plážemi a křišťálově čistou vodou, která Vás láká k poznání neporušených korálových 
útesů. Beach vily a suite patří k největším na Male divách, kde Vás uchvátí nejen 
prostorná open air koupelna s venkovní vanou a houpačkou, ale především privátní 
dlouhý bazén ve tvaru L (49 m2), do kterého můžete vstoupit buď z venkovní terasy, 
nebo přímo z Vaší koupelny. Resort disponuje také motorovou jachtou a tradiční 
Dhoni pro privátní výlety. 36 Beach vil, 8 Beach suite, 39 Lagoon vil, 7 Lagoon suite 
a 1 presidentská suite. 
Vybavení resortu: 3 restaurace, bar, 2 bazény, dětský bazén, Talise SPA, fitness, 
jóga, potápění, šnorchlování, vodní sporty, windsurfing, vodní lyže, wake-boarding, 
katamarány, kanoe, rybaření, boutique, dětský klub, business centrum, Wi-fi internet.
Vybavení Beach Vil: každá vila se skládá z prostorné ložnice, kde je i pracovní kout 
a obývací část, přes šatnu se pak dostanete do prostorné částečné open air koupelny 
s venkovní vanou, venkovní sprchou a houpacími lehátky k odpočinku. Klimatizace, 
ventilátor, maxibar s vinotékou, sejf, Nespresso přístroj, varná konvice, fén, telefon, 

42” SAT/TV vč. připojení na internet
s klávesnicí, Mac-Mini, CD/DVD přehrávač, 
Bose systém, iPod přípojka, Wi-fi internet 
zdarma, koupelna, sprcha, WC, terasa, 
sedací souprava, plážová lehátka se 
slunečníky, privátní sala. Možnost přistýlky 
a možnost ubytování až 2 dětí.
Stravování: snídaně, možnost dokoupení 
polopenze nebo plné penze – vše formou 
kombinace bufetu a á la carte.

1 Jumeirah Dhevanafushi � � � � � � Exklusivní ráj uspokojí všechny Vaše smysly!
2  Maalifushi by Como � � � � � � Ostrov plný bujné tropické vegetace Vás příjemně překvapí úchvatnou korálovou zahradou
  plnou podmořského života v těsné blízkosti vil na vodě!
3 Dusit Thani Maldives � � � � � � Největší bazén na Maledivách (750 m2) a příjemným překvapením jsou i lázně umístěné na stromech!
4  Ayada Maldives � � � � � � Luxusní útočiště v ryzím maledivském stylu v neprozkoumané části jen pár kilometrů pod rovníkem!

Jumeirah Vittaveli � � � � � 

Výběr dalších resortů na Maledivách:
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www.vivantabytaj.com

Špičkový luxusní resort na romantickém malém ostrově známého 
spo lečenství Taj Hotels s možností stravování ALL INCLUSIVE 

formou á la carte uspokojí i náročnější klientelu. Zkušenost,
jež inspiruje všechny Vaše smysly!

Poloha: North Male Atoll, vzdálenost od letiště 32 km – transfer rychlolodí 50 minut.
Rozloha: délka cca 600 m, šířka cca 460 m.

Popis resortu: resort nově otevřený v srpnu 
2009 po nákladné rekonstrukci je skvělou 
volbou nejen pro Váš odpočinek, ale i pro 
poznání krás podmořského světa, pro ty, 
kdo touží po klidu a pohodě s maximálním 
odpočinkem. Patří do společenství Exclusive 
Island Hotels & Resorts. 12 Superior 
Charm Beach vil, 16 Deluxe Delight Beach 
vil, 32 Premium Indulgence Water vily, 
2 Presidential Nirvan Suite s bazénem.
Vybavení resortu: 2 restaurace, bar, 
bazén, Jiva Spa, fitness, potápění, 
šnorchlování, vodní sporty, windsurfing, 
jízda na banánu, vodní lyže, katamarány, 
kanoe, rybaření, volejbal, badminton, stolní 
tenis, billiard, boutique, knihovna, hlídání 
dětí, Wi-fi internet zdarma.
Vybavení Superior Charm Beach Vily: 
klimatizace, minibar, sejf, varná konvice, fén, 
telefon, SAT/TV, CD/DVD přehrávač, iPod 
přípojka, Wi-fi internet zdarma, koupelna, sprcha, 
WC, venkovní sprcha, terasa, plážová lehátka. 
Stravování: formou ALL INCLUSIVE.

1 Four Seasons Kuda Huraa � � � � � � Luxusní lázně umístěné na malém ostrůvku dosažitelném krátkou plavbou lodí napříč lagunou! 
2  Coco Bodu Hithi � � � � � � Architektonicky velmi zajímavý resort s úžasnými podmínkami pro potápění!!
3 Baros Maldives � � � � � � Menší romantický resort s neposkvrněnou přírodou, který je lákadlem pro strávení líbánek.
4  Cocoa Island by COMO � � � � � � Jeden z nejunikátnějších resortů a jediný resort s hydroterapeutickým bazénem na Maledivách!

Vivanta by Taj, Coral Reef  Maldives� � � � � 

Výběr dalších resortů na Maledivách:
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www.lilybeachmaldives.com

První resort tohoto druhu na Maledivách – stravování formou 
Luxury Platinum Plan, tzv. Premium All Inclusive. Nádherná

laguna s úžasnou mořskou faunou a flórou stvořená pro šnorchlování!

Poloha: South Ari Atoll, vzdálenost od letiště 80 km – transfery hydroplánem 25 minut nebo 
vnitro státní let 30 minut, dále pak rychlolodí 30 minut.
Rozloha: délka cca 600 m, šířka cca 110 m.

Popis resortu: resort nově otevřený v březnu 
2009 se pyšní 119 velmi elegantními vilami 
v 5 kategoriích. Resort nabízí víc než All Inclusive 
– od neomezeného požívání koktejlů
po bezplatné šnorchlování a dokonce 
i bezplat né cigarety. Resort Vám nabídne jen 
samé kvalitní značky, dobrá vína a poctivá jídla. 
57 Beach vil, 6 Beach Family vil, 16 Lagoon vil, 
36 De luxe vodních vil, 4 Sunset vodní suite.
Vybavení resortu: 2 restaurace, 3 bary, 
2 ba zény, SPA centrum, fitness, potápění,
šnorch lo vání, vodní sporty, windsurfing, jízda 
na banánu, wake-boarding, katamarány, 
kanoe, rybaření, tenis, plážový volejbal, stolní 
tenis, billiard, boutique, dětský klub,
Wi-fi internet zdarma.
Vybavení Beach Vil: klimatizace, ventilátor, 
minibar, sejf, varná konvice, espresso přístroj, 
fén, telefon, SAT/TV, CD/DVD přehrávač, Wi-fi 
internet zdarma, koupelna, sprcha, WC, terasa, 
plážová lehátka. Možnost přistýlky a možnost 
ubytování až 2 dětí.
Stravování: formou Luxury Platinum Plan 
– Premium ALL INCLUSIVE.

1 Constance Halaveli � � � � � � Místo, kde se zastavil čas, a sny se stávají skutečností. Místo jako stvořené pro relax
  a intimní únik z reality všedních dnů!
2  Constance Moofushi � � � � � � Kombinace robinsonské elegance a nejvyššího standardu!
3 Lux* Maldives � � � � � Úžasné gastronomické zážitky! Krásná laguna nabízí jedny z nejlepších potápěčských možností!
4  JA Manafaru � � � � � � Luxusní a privátní ubytování, které je citlivě zakomponováno do původní bujné ostrovní vegetace.

Lily Beach Resort & Spa at Huvahendhoo � � � � � 

Výběr dalších resortů na Maledivách:
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www.velassaru.com

Klidný ostrov plný kokosových palem s jednou z nejkrásnějších lagun 
na Maledivách! Resort zařízený v minimalistickém moderním stylu 

je tím pravým místem pro strávení líbánek! Skvělé gastronomické zážitky 
nabídne stravování formou Velassaru Indulgence – víc než jen
ALL INCLUSIVE!

Poloha: South Male Atoll, vzdálenost od letiště 12 km – transfer rychlolodí 25 minut.
Rozloha: délka cca 450 m, šířka cca 150 m.
Popis resortu: úžasně zelený a voňavý ostrov, který je obklopený nádhernou lagunou, kde 

můžete při šnorchlování obdivovat podmořský 
svět, nabízí resort inspirovaný místní malediv-
skou architekturou. V blízkosti ostrova se 
nacházejí prvotřídní potápěčské lokality. Patří do 
společnosti Small Luxury Hotels of the World.
52 Deluxe bungalovů, 30 Beach vil, některé
s bazénem, 47 vodních vil, některé s bazénem.
Vybavení resortu: 7 restaurací a barů, 
bazén, Aquum Spa, fitness, potápění, 
šnorchlování, vodní sporty, rybaření, tenis, 
boutique, lékař, Wi-fi internet zdarma, 
půjčovna CD/DVD.
Vybavení Deluxe bungalovů: klimatizace, 
ventilátor, minibar, sejf, varná konvice, fén,
te lefon, SAT/TV, CD/DVD přehrávač, Wi-fi 
internet zdarma, iPod přípojka, open air 
koupelna, sprcha, WC, terasa, plážová 
lehátka. Možnost přistýlky.
Stravování: snídaně, možnost dokoupení 
po lopenze, plné penze nebo tzv. 
VELASSARU INDULGENCE (obdoba ALL 
INCLUSIVE) – vše formou kombinace bufetu 
a á la carte.

1 Banyan Tree Vabbinfaru � � � � �  Menší luxusní resort je nádhernou směsicí zjevného luxusu a ekoturistiky. 
2  Angsana Ihuru � � � � �  Jedno z neuvěřitelně malebných míst, které si získá srdce každého fotografa!
3 Zitahli Kuda Funafaru � � � � �  Poznejte nedotčené korálové útesy, tyrkysové vody a panenské pláže.
4  Kuramathi Island Resort � � � � �  Jeden z největších resortů na Maledivách s krásnou lagunou vhodný pro aktivní dovolenou!

Velassaru Maldives � � � � � 

Výběr dalších resortů na Maledivách:
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https://atmosphere-kanifushi.com

Ostrov plný bujné zelené vegetace uprostřed tyrkysové laguny 
otevřel své brány prvním klientům 15.12.2013 a svým klientům 

nabízí stravování formou Platinum Plus, tzv. Premium All Inclusive. 
Vše v ceně! Fantastické potápěčské lokality! Slevy pro děti do 15 let!

Poloha: Lhaviyani Atoll, vzdálenost od letiště 133 km – transfer hydroplánem 30 minut.
Rozloha: délka cca 2000 m, šířka cca 90 m. 
Popis resortu: jeden z nejdelších ostrovních resortů nabízí opravdu velmi prostorné plážové 
ubytování v kombinaci tradiční a moderní architektury, všechny zasazené do bohaté a husté 

tropické vege tace s výhledem a přímým 
vstupem na širokou panensky bílou písečnou 
pláž a krásnou modrou lagunu, všechny 
s výhledem na západ slunce. Resort Vám 
v rámci Platinum Plus nabídne víc než jen
All Inclusive – dostanete jen prémiové značky, 
dobrá vína a vynikající jídla. 64 Sunset Beach 
vil, 18 Sunset Family Vil, 40 Sunset junior suite 
a10 Sunset vil s bazénem.
Vybavení resortu: 5 restaurací a barů, 
2 bazény, SPA centrum, fitness, potápění, 
šnorchlování, vodní sporty, rybaření, tenis, 
boutique, dětský klub, Wi-fi internet zdarma. 
Vybavení Sunset Beach Vil: klimatizace, 
ventilátor, minibar, sejf, varná konvice, 
fén, telefon, SAT/TV, iPod přípojka, Wi-fi 
internet zdarma, open air koupelna, 
whirlpool, sprcha, WC, terasa, sedací 
souprava, plážová lehátka se slunečníky. 
Možnost přistýlky a možnost ubytování 
až 2 dětí. 
Stravování: formou Platinum Plus – 
Premium ALL INCLUSIVE.

1 Komandoo Maldives � � � � � Ideální pro každého, kdo touží po malém letovisku s poklidnou atmosférou!
2  Diamonds Athuruga � � � � � Výborné podmínky ke šnorchlování na vlastním korálovém útesu!
3 Diamonds Thudufushi � � � � � Ostrov hustě porostlý bujnou tropickou vegetací s nádhernými plážemi!
4  Adaaran Prestige Vadoo � � � � � Romantické ubytování nad hladinou oceánu v těsné blízkosti hlavního města Male!

Atmosphere Kanifushi Maldives � � � � � 

Výběr dalších resortů na Maledivách:
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www.cocopalm.com

Architektonicky velmi zajímavý resort, který se může pyšnit 
takřka nedotčenými potápěčskými lokalitami! Široké pláže, 

hustá vegetace a nádherné smaragdově zbarvené laguny si podmaní 
Vaše srdce!

Poloha: Baa Atoll, vzdálenost od letiště 124 km – transfer hydroplánem 30 minut nebo 
vnitro státní let 30 minut, dále pak rychlolodí 30 minut.
Rozloha: délka cca 650 m, šířka cca 290 m.
Popis resortu: luxusní resort poskytující služby na nejvyšší úrovni, gastronomické zážitky 

a atmosféru nezapomenutelné dovolené. 
Leží na jednom z nejhezčích male divských 
ostrůvků Dhuni Kolhu, který se pyšní širokými 
bělostně písečnými plážemi a těší se oblibě 
především mezi novomanželi na svatební 
cestě a velkou část klientů tvoří ti, co se sem 
vracejí opakovaně. 57 Beach vil, 27 Deluxe vil, 
12 Lagoon vil a 2 Sunset Lagoon vily.
Vybavení resortu: 3 restaurace, 2 bary, 
SPA centrum, fitness, aerobic, potápění, 
šnorchlování, vodní sporty, windsurfing, vodní 
lyže, katamarány, rybaření, tenis, plážový 
volejbal, badminton, stolní tenis, billiard, hrací 
automaty, boutique, hlídání dětí.
Vybavení Beach vil: klimatizace, ventilátor, 
minibar, sejf, varná konvice, fén, telefon, 
internetová přípojka, open air koupelna, 
sprcha, WC, terasa, sedací souprava, plážová 
lehátka se slunečníky. Možnost přistýlky 
a možnost ubytování až 2 dětí v pokoji.
Stravování: snídaně, možnost dokoupení 
po lopenze, plné penze nebo
ALL INCLUSIVE – vše formou bufetu.

1 Centara Grand Island � � � � � Resort s možností stravování formou ALL INCLUSIVE! Vhodný pro páry i pro rodiny s dětmi!  
2  Centara Ras Fushi � � � � � Fantastické potápěčské příležitosti! Resort jen pro dospělé!
3 Kandolhu Island � � � � � Nádherný ostrov dokonalého tvaru s prstencem bělostných písečných pláží po svém obvodu!
4  Maafushivaru � � � � � Nový menší příjemný šarmantní resort jako stvořený pro líbánky!

Coco Palm Dhuni Kolhu � � � � � 

Výběr dalších resortů na Maledivách:
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http://holidayinnmaldives.com

Přátelský resort s osobitým stylem, vybavený v námořnickém stylu, 
fantastické potápění a šnorchlování! Pro každého, kdo chce poznat 

neobyčejnou maledivskou pohostinnost ve společenské a uvolněné 
atmosféře. 

Poloha: South Male Atoll, vzdálenost od letiště 35 km – transfer rychlolodí 
40 minut.
Rozloha: délka cca 310 m, šířka cca 260 m.
Popis resortu: resort je poměrně roz lehlý a oblíbený především mezi mladší 
klientelou. Vily jsou prozářené – všechny v bílé barvě, se kterou kontrastují tropické 

barvy. 44 Beach vil, 11 Garden View 
Beach House, 69 Sea View Beach House, 
20 vodních vil.
Vybavení resortu: 2 restaurace, 4 bary, 
bazén, bazén s jacuzzi, dětský bazén, 
SPA centrum, fitness, jóga, potápění, 
šnorchlování, vodní sporty, windsurfing, 
parasailing, katamarány, kanoe, rybaření, 
plá  žový volejbal, boutique, dětský klub, 
konfe ren ční sál, lékař, hlídání dětí, Wi-fi 
internet, sejfy.
Vybavení Beach vil: klimatizace, 
ventilátor, minibar, sejf, kávovar, citrus 
press, fén, telefon, SAT/TV, Wi-fi internet, 
iPod přípojka, koupelna, sprcha, WC, 
balkon nebo terasa, sedací souprava. 
Možnost přistýlky a možnost ubytování 
2 dětí.
Stravování: snídaně, možnost dokoupení 
polopenze, plné penze či ALL INCLUSIVE 
– vše formou bufetu. Možnost dokoupení 
Beverage Package (nápojové ALL 
INCLUSIVE).

1 Gangehi Island Resort � � � �  Překrásný ostrov plný palem s poklidnou atmosférou a vynikajícími potápěčskými lokalitami!
2  Sheraton Maldives Full Moon � � � � � Luxusní resort pro ty, kdo chtějí strávit jen krátkou a pohodovou dovolenou!
3 Kurumba Maldives � � � � �  Ostrov pro náročnější klientelu s perfektním servisem!
4  Adaaran Prestige Water Villas � � � � � Oblíbený resort s ležérní atmosférou v odlehlém koutu Malediv s dobrým poměrem kvality a ceny!

Holiday Inn Resort Kandooma � � � � 

Výběr dalších resortů na Maledivách:
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www.aaaresorts.com.mv/Medhufushi

Pro ty, kdo touží po romantické a klidné atmosféře autentického 
maledivského ostrova za skvělou cenu! Oáza klidu a relaxace! 

Jeden ze dvou resortů v jinak ještě neporušeném Meemu Atollu!

Poloha: Meemu Atoll, vzdálenost od letiště 130 km – transfer hydroplánem
40 minut.
Rozloha: délka cca 1000 m, šířka cca 200 m.
Popis resortu: resort nově otevřený po kompletní renovaci v roce 2008 se pyšní 

fantastic kými potápěčskými lokalitami, 
skvělými lázněmi, úžasnými plážemi 
a krásným lemo vým útesem. 58 Beach Vil, 
8 Beach Villa Suite, 44 vodních vil,
2 Honeymoon vodní vily.
Vybavení resortu: 2 restaurace, bar, 
bazén, SPA centrum, fitness, potápění, 
šnorchlování, vodní sporty, windsurfing, 
kite-surfing, jízda na banánu, vodní lyže, 
katamarány, kanoe, kajaky, rybaření, 
plážový volejbal, stolní tenis, billiard, 
boutique, Wi-fi internet.
Vybavení Beach Vil: klimatizace, 
minibar, sejf, varná konvice, fén, telefon, 
SAT/TV, CD/DVD přehrávač, Wi-fi 
internet, koupelna, sprcha, WC, venkovní 
sprcha, terasa, sedací souprava, plážová 
lehátka se slunečníky. Možnost přistýlky.
Stravování: polopenze, možnost 
dokoupení plné penze nebo ALL 
INCLUSIVE – vše formou bufetu.

1 Filitheyo Island Resort � � � � Resort oblíbený především pro svou výtečnou kuchyni, vstřícnou obsluhu a velmi příjemné prostředí! 
2  Meedhupparu � � � � Oblíbený resort s ležérní atmosférou v odlehlém koutu Malediv s dobrým poměrem kvality a ceny!
3 Robinson Club Maldives � � � � Vhodný pro rodiny s dětmi! Nedotčené korálové útesy v těsné blízkosti ostrova!
4  The Barefoot Eco Hotel � � � � Ekologicky resort plný bujné vegetace s krásnou bílou písečnou pláží a tyrkysovou lagunou!

Medhufushi Island Resort � � � � � www.aaaresorts.com.mv/Medhufushi

Výběr dalších resortů na Maledivách:
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www.kihaad.com

Jednoduchost a elegance v luxusním prostředí! Široká
nádherná bílá pláž kolem celého ostrova, vynikající

potápěčské a šnorchlovací lokality!

Poloha: Baa Atoll, vzdálenost od letiště 105 km – vnitrostátní let 25 minut a dále 
pak rychlolodí 10 minut.
Rozloha: délka cca 600 m, šířka cca 240 m. 
Popis resortu: kompletně renovovaný resort otevřený na podzim 2012 Vás příjemně 

překvapí bezvadnými plážemi, bujnou 
vegetací, nádhernou lagunou a úžasným 
korálovým útesem, který je přístupný 
jak pro šnorchlování, tak i potápění 
s tlakovými lahvemi. 52 Beach Vil, 
52 Prestige Beach Vil, 2 Family suite, 
10 vodních vil a 2 vodní suite. 
Vybavení resortu: 2 restaurace, 3 bary, 
bazén, dětský bazén, SPA centrum, 
fitness, aerobic, potápění, šnorchlování, 
vodní sporty, windsurfing, katamarány, 
kanoe, rybaření, tenis, plážový volejbal, 
badminton, squash, boutique, dětský 
klub, lékař, hlídání dětí, Wi-fi internet 
zdarma.
Vybavení Beach Vil: klimatizace, 
minibar, sejf, varná konvice, fén, telefon, 
SAT/TV, CD/DVD přehrávač, iPod přípojka, 
Wi-fi internet zdarma, open air koupelna, 
sprcha, WC, terasa, plážová lehátka. 
Možnost přistýlky a možnost ubytování 
až 2 dětí.
Stravování: formou ALL INCLUSIVE.

1 Palm Beach Resort & Spa � � � � Čtyři kilometry nádherných bílých pláží, spousta aktivit, resort vhodný pro rodiny s dětmi!
2  Bandos Island Resort & Spa � � � � Vhodný pro rodiny s dětmi, spousta sportovního vyžití!
3 Adaaran Select Hudhuranfushi � � � � Resort střední kategorie vhodný pro rodinnou a aktivně strávenou dovolenou!
4  Adaaran Club Rannalhi � � � Resort pro nenáročné cestovatele s výbornými podmínkami pro šnorchlování!

Kihaad Maldives � � � � 

Výběr dalších resortů na Maledivách:

exot16_008-023_MAL.indd   21 9.9.2015   17:17:02



22

www.kuredu.com

Resort, kde najdete opravdu všechno! Výborný poměr kvality a ceny! 
Fantastické potápěčské lokality, živá a velmi společenská atmosféra, 

relaxace i odpočinek! Slevy pro děti do 15 let!

Poloha: Lhaviyani Atoll, vzdálenost od letiště 150 km – transfer hydroplánem 40 minut.
Rozloha: délka cca 1500 m, šířka cca 350 m.
Popis resortu: ostrov snů je obehnán 3,5 km bělostných pláží, na kterých je rozmístěno 
9 kategorií ubytování. Resort se pyšní největší potápěčskou základnou na Maledivách. 
Na ostrově najdete velmi prostorné Garden a Beach bungalovy, Beach vily a Jacuzzi Beach 

vily a na západní části ostrova vodní vily, 
ve středu ostrova nově i Sultan Pool Vily.
Vybavení resortu: 10 restaurací, 7 barů, 
4 bazény, dětský bazén, SPA centrum, 
fitness, potápění, šnorchlování, vodní sporty, 
wind surfing, jízda na banánu, šlapací kola, 
parasailing, wake-boarding, katamarány, 
kanoe, rybaření, tenis, volejbal, badminton, 
fotbal, golf
(6-ti jamkové hřiště), stolní tenis, zábavní 
programy, boutique, business centrum, lékař,
Wi-fi internet zdarma.
Vybavení Garden bungalovů: klimatizace, 
ventilátor, minibar, sejf, varná konvice, 
Nespresso přístroj, fén, telefon, CD 
přehrávač, Wi-fi internet zdarma, prostorná 
open¨air koupelna – sprcha, WC, terasa 
s plážovými lehátky. Možnost přistýlky.
Stravování: formou ALL INCLUSIVE, 
od kategorie Beach Vila s polopenzí, 
možnost dokou pení plné penze nebo
ALL INCLUSIVE nebo ALL INCLUSIVE GOLD – 
vše formou bufetu.

1 Meeru Island Resort � � � � Malebný, dlouhý a zelený ostrov s oslnivě bílou pláží, který si zamilujete na první pohled! 
2  Olhuveli � � � � Resort s nádhernou lagunou, velmi oblíbený mezi milovníky potápění!
3 Vilamendhoo � � � � Svěží ostrov s bujnou vegetací s plážemi kolem celého ostrova!
4  J Resort Alidhoo � � � � Prostorné ubytování v osobitém stylu v nejsevernější části Malediv s vlastním jacuzzi na verandě!

Kuredu Island Resort � � � � 

Výběr dalších resortů na Maledivách:
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www.royal-island.com

Ostrov plný původní vegetace s nádhernými bílými plážemi kolem 
svého obvodu a blízkým úžasným korálovým útesem lákajícím

k poznání podmořského světa!

Poloha: Baa Atoll, vzdálenost od letiště 118 km – vnitro státní let 30 minut, dále pak 
rychlolodí 10 minut.
Rozloha: délka cca 800 m, šířka cca 220 m.
Popis resortu: resort je vlajkovou lodí společnosti Villa Hotels (Paradise Island, 
Holiday Island a Sun Island) a vyhledávaným pro svou širokou nabídku různých 

aktivit. 148 Beach vil a 2 Presidentské 
suite.
Vybavení resortu: 2 restaurace, 3 bary, 
bazén s barem, dětský bazén, fitness, SPA 
centrum, potápění, šnorchlování, vodní 
sporty, windsurfing, jízda na banánu, 
kitesurfing, vodní lyže, katamarány, 
kajaky, rybaření, tenis, squash, 
badminton, boutique, hlídání dětí, lékař, 
business centrum, internet.
Vybavení Beach vil: klimatizace, 
ventilátor, minibar, sejf, varná konvice, fén, 
telefon, SAT/TV, koupelna, sprcha, WC, 
venkovní sprcha, terasa, plážová lehátka. 
Možnost přistýlky a možnost ubytování až 
2 dětí.
Stravování: polopenze, možnost 
dokoupení plné penze nebo ALL 
INCLUSIVE – vše formou bufetu.

1 Paradise Island Resort & Spa � � � � Velmi oblíbený resort se spoustou sportovních a relaxačních aktivit!
2  Sun Island Resort & Spa � � � � Jeden z nejoblíbenějších resortů pro ty, kdo chtějí zažít hyperaktivní dovolenou!
3 Holiday Island Resort � � �  Široké pláže, bujná vegetace a krásná laguna!
4  Fun Island Resort & Spa � � � Velmi oblíbený resort Vás nadchne svou bezstarostnou atmosférou a širokou nabídkou vodních sportů!

 Royal Island Resort � � � �

Výběr dalších resortů na Maledivách:
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Na největším poloostrově světa u pobřeží Perského zálivu se nachází 
země jen o chlup větší než je ta naše – Spojené arabské emiráty. Rychle 

se rozvíjející pouštní stát tvoří federace sedmi bývalých nezávislých emirátů: 
Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah 
a Fujairah. Poměrně mladá země se definitivně vymanila ze závislosti na 
Velké Británii v roce 1971. Dnes se orientuje nejen na petrochemický a hutní 
průmysl, ale velmi progresivně investuje do turistického ruchu. Příjmy z něj 
již překonaly zisky z prodeje ropy. V rekordním čase se tu realizují velkolepé 
stavitelské projekty a plány. Nově tak přibývají překrásné a velmi luxusní 
hotely či bohaté nákupní komplexy, vznikají jachtařské přístavy a zábavní 
parky. Unikátní projekty Palm Island, The World a nakonec i Burj Khalifa, 
828 m vysoká, nejvyšší samostatně stojící výšková stavba, stavba vyšší než 
kterákoliv jiná na světě, se doslova den za dnem derou na svět. 9.9.2009 se 
v Dubaji otevřelo nejmodernější nadzemní metro na světě. Dubai je město, 
ve kterém se dokonale snoubí strhující moderní architektura s arabskou 
tradicí. Je místem, kam jezdí obchodníci za levnými nákupy značkové 
módní konfekce, drahých kovů a nerostů, kde se scházejí milovníci koní 
při prestižních dostizích arabských plnokrevníků, nebo kde hledají aktivní 
vyžití náruživí golfisté. Najdete tu prostě vše, co nároční zahraniční turisté 
žádají. V zemi s překrásnými písečnými plážemi a průzračným mořem je 
možné se koupat po celý rok. Kriminalita zde neexistuje! 

Země, kde se luxus pojí s arabským šarmem

Oficiální název: Spojené arabské emiráty
Hlavní město: Abu Dhabi
Poloha: Perský záliv
Rozloha: 83 600 km2

Počet obyvatel: 9 346 000
Státní zřízení: federativní absolutní 
monarchie s jmenovaným poradním 
orgánem
Jazyk: arabština
Měna: dirham SAE (1 AED = cca 6,60 Kč, 
kurs platný k 1.7.2015)
Cestovní doklady: cestovní pas platný 
mini málně 6 měsíců od data vstupu do 
země a cestovní zdravotní pojištění na 
dobu pobytu. 
Časový posun k CET: +2 hodiny
v létě, +3 hodiny v zimě
Orientační doba letu: 6 hodin

Přednostní odbavení
po příletu do Dubaje, tzv. Marhaba 

či Ahlan Servis.
Vstupenku na nejvyšší budovu 

světa Burj Khalifa!

Pobytově-poznávací zájezd 
Spojené arabské emiráty s česky 

mluvícím průvodcem.

Rádi Vám zajistíme:
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D ubaj je úchvatná orientální metropole, která dokáže přitáhnout
a zaujmout turisty všeho druhu. Ti především vyhledávají 

oblast podél luxusní 35 km dlouhé písečné pláže Jumeirah,oblíbili si 
luxusní resorty na ostrově Palm Island, ale velké oblibě se těší i nové 
centrum poblíž Sheikh Zayed Road s nejvyšší stavbou světa věží Burj 
Khalifa, což je 828 m vysoká, nejvyšší samostatně stojící výšková
budova na světě. Dubaj musí mít pořád své nej a stále se musí honit 
za rekordy. Najdeme zde nejmodernější nadzemní metro na světě 
jezdící bez řidiče, 321 m vysoký symbol města 7* hotel Burj Al Arab, 
krytý lyžařský areál Ski Dubai se 3 vleky a 5 sjezdovkami,
lukrativní letovisko ve tvaru palmy Palm Island s neustále
se rozšiřující nabídkou luxusních hotelů, jimž dominuje Aquaventure 
Water Park a Dolphin Bay v hotelu Atlantis. Nemůžeme zapomenout 
na Dubai Aquarium a Underwater Zoo v obchodním centru
Dubai Mall, novou část města Dubai Marina a ani na procházku
po „The Walk“. Mnozí zavítají na Gold Souk s více než
300 klenotnickými obchody, navštíví každoroční Dubai Shopping 
Festival, zahrají si golf na některém z vyhlášených hřišť či se účastní 
závodu plnokrevníků. Život v Dubaji nezná konce, pořád je co 
navštívit, kam jít a co vidět. Pro ty, kdo dávají přednost

lenošení na pláži a preferují
stravování formou ALL INCLUSIVE 
nabízíme resorty ve vzdálenějších 
emirátech Ras Al Khaimah či 
Fujairah. Skvělé pláže na Vás čekají 
v emirátech Sharjah, Ajman či Umm 
Al Quwain.

1 Manzil Downtown Dubai � � � � Tradiční arabská pohostinnost v moderní podobě!
2  Vida Downtown Dubai � � � � Úžasná kombinace arabských prvků se stylem 21.století!
3 Ramada Downtown Dubai � � � � Ubytování apartmánového typu s výhledem na nejvyšší budovu světa Burj Khalifa!
4  Rose Rayhaan by Rotana � � � � Druhý nejvyšší hotel světa s panoramatickým výhledem na nejvyšší budovu světa Burj Khalifa!

Dubaj 

Výběr z městských hotelů v Dubaji:
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www.theaddress.com

L uxus a komfort v novém rozměru! Ubytování u nejvyšší budovy 
světa obklopené umělou lagunou s jedinečnými vodotrysky

a fontánami, u největšího nákupního centra na Zemi!

Poloha: Dubai, Downtown, s výhledem na nejvyšší budovu světa Burj Khalifa 
a Dubai Fountain. The Address Downtown Dubai leží v těsné blízkosti největšího 
nákupního centra na světě Dubai Mall, cca 10 km od letiště, cca 2 km od World 

Trade Center. Nezapomenutelný výhled 
se Vám naskytne ze 63. patra, kde se 
nachází bar Neos.
Vybavení hotelu: městský hotel, 244 
pokojů a suite situovaných mezi 7. a 12. 
patrem hotelu o 63 patrech. Klimatizace, 
7 restaurací a barů, bazén s kaskádami 
(teplotně regulovaný), SPA centrum, 
fitness, boutique, kadeřník, dětský klub, 
business centrum, konferenční sál, Wi-fi 
internet zdarma, pronájem aut. Zdarma 
pronájem golfového vybavení v klubu 
Montgomerie.
Vybavení pokojů: klimatizace, minibar, 
sejf, varná konvice, fén, telefon,
SAT/TV, CD/DVD přehrávač, Wi-fi 
internet zdarma, iPod přípojka, psací stůl, 
prostorná koupelna, sprcha, WC, balkon 
nebo terasa. Možnost přistýlky.
Stravování: snídaně formou bufetu, 
možnost dokoupení polopenze
(obědy nebo večeře) – formou 
servírovaného menu.

1 Armani Hotel Dubai � � � � � � Čistá elegance, jednoduchost a maximální komfort! První Armani Hotel v nejvyšší budově světa! 
2  Sofitel Dubai Downtown � � � � � Luxusní směsice francouzského šarmu a místní kultury s výhledem na Burj Khalifa!
3 Al Murooj Rotana � � � � �  Další z hotelů v těsné blízkosti největšího nákupního centra světa Dubai Mall!
4  Emirates Grand Hotel � � � � � Výborný poměr kvality a ceny, hotel vhodný pro business klientelu!

The Address Downtown Dubai � � � � �   

Výběr z městských hotelů v Dubaji:
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www.theaddress.com

Místo, kde se harmonicky snoubí tradiční arabský šarm s nejlepší 
kvalitou a pohostinností! Unikátní městský resort v samém 

srdci Downtownu, centra současné Dubaje!

Poloha: Dubai, Downtown, na kraji uměle vybudovaného jezera na ostrově
Old Town Island v srdci typického arabského městečka, s výhledem na nejvyšší 
budovu světa Burj Khalifa a Dubai Fountain. The Palace Downtown Dubai leží
v těsné blízkosti největšího nákupního centra na světě Dubai Mall, cca 10 km 

od letiště a cca 2 km od World Trade 
Center. Součástí resortu je menší nákupní 
centrum Souk Al Bahar.
Vybavení resortu: městský resort, 
161 po kojů a 81 suite. Klimatizace, 
4 restaurace, bary, bazén s arabskými 
stany na odpočinek, SPA centrum, 
fitness, tenis, squash, boutique, business 
centrum, konfe renční sál, Wi-fi internet 
zdarma, pronájem aut.
Vybavení pokojů: klimatizace, minibar, 
sejf, varná konvice, fén, telefon, SAT/
TV, CD/DVD přehrávač, Wi-fi internet 
zdarma, kou pelna, sprcha, WC, psací stůl, 
balkon nebo terasa se sedacím nábytkem. 
Možnost přistýlky.
Stravování: snídaně, možnost dokoupení 
polopenze (oběd nebo večeře) –
vše formou bufetu.

1 Four Points Downtown �  � � � Elegantní a komfortní hotel vhodný nejen pro služební cesty, ale i pro rodiny s dětmi! 
2  Double Tree Al Barsha � � � � Skvělá poloha v moderní části Dubaje Al Barsha přitom nedaleko pláže Jumeirah!
3 Grandeur Hotel � � � � Výborný poměr kvality a ceny!
4  Citymax Al Barsha � � �  Hotel s vynikající polohou – výborný poměr kvality a ceny!

The Palace Downtown Dubai � � � � � �  

Výběr z městských hotelů v Dubaji:
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www.burj-al-arab.com

První sedmihvězdičkový hotel na světě! Ikona a nový symbol 
Dubaje! Stavba v podobě nadouvající se plachty na uměle 

vytvořeném ostrově 280 m od pláže!

Poloha: Jumeirah, vzdálenost od letiště cca 30 minut, kousek od vlastní písečné 
pláže, naproti vodnímu parku Wild Wadi. Transfer je zajišťován flotilou Rolls Royců, 
ve kterých jsou nachystány vychlazené ručníčky, něco na osvěžení a pro dámy 
květina. Je možné zajistit i transfer vrtulníkem přímo z letiště.
Popis hotelu: 321 m vysoká Arabská věž dává tušit, že vzhled obalu nepředčí kvalitu 
uvnitř. Leží na uměle vytvořeném ostrůvku 280 m od pobřeží. Eskalátory Vás z hlavní 
recepce ve tvaru ulity dopraví do lobby podél 250 tisícilitrového akvária a Vy se můžete 
kochat pohledem na nejvyšší atrium na světě, které se Vám vzpíná nad hlavami a je 
jakýmsi srdcem hotelu. Pohledu do vyšších pater dominuje silné sloupoví potažené listy 
z 24 karátového zlata, které je v hotelu k vidění na 1590 m2. Mezi sloupy dá o sobě 
čas od času vědět gej zír tryskající do výšky 32 m. V každém patře se nachází privátní 
recepce, ale Vás hotelová služba doprovodí až do Vaší suite, kde Vás obeznámí s celým 
zařízením a ovládáním Vašeho pokoje. K dispozici máte Butler Service.
Vybavení hotelu: 202 duplex suite (170–780 m2). Klimatizace, 7 restaurací (podmořská 
restaurace, kam Vás dopraví ponorkou, další ve výšce 200 m s výhledem na Dubai 
a okolí), bary, čajovna, nákupní kolonáda, bazény (teplotně regulované), jacuzzi, 
Assawan Spa, sauna, masáže, salón krásy, fitness, aerobic, tenis, golfový trenažér, 
squash, kadeřník, business centrum, konferenční sál, pronájem aut. Hosté mohou 

využívat všech sportovních možností 
Pavillion Marina Sport Club u hotelu 
Jumeirah Beach a mají neomezený vstup 
do Wild Wadi Water Parku.
Vybavení de luxe suite: každá je 
rozložena do dvou pater, všechny 
s výhledem na moře a nejskromnější se 
rozkládá na 170 m2. V přízemí je obývací 
prostor s barem a domácím kinem 
a video kanálem, pracovna vybavená 
iMac s on-line připojením, tiskárnou 
a faxem s privátním tel. číslem. V horním 
patře je koupelna s jacuzzi a odděleným 
sprchovým koutem (vč. dárkového 
kosmetického balíčku Hermes), šatna 
a ložnice s TV. Klimatizace, minibar, sejf, 
fén, telefony. Klientům je k dispozici 
užívání iPadu ze 24-karátového zlata. 
Možnost přistýlky a možnost ubytování 
až 3 dětí v pokoji.
Stravování: snídaně formou bufetu, 
možnost dokoupení polopenze formou 
á la carte.

1,2 Ritz-Carlton Dubai � � � � � � První zástupce luxusního hotelového řetězce Ritz-Carlton na Blízkém východě! 
3,4 Westin Dubai Mina Seyahi � � � � � Moderní resort vhodný i pro rodiny s dětmi!

Burj Al Arab � � � � � � �   

Výběr z hotelů na Jumeirah Beach:
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www.madinatjumeirah.com

Luxusní komplex jako z Pohádek tisíce a jedné noci! Dva hotely 
ve stylu starých arabských paláců a samostatné vily obtékané 

vodními kanály, to vše doplněné súkem s módními i tradičními 
obchůdky, restauracemi, bary a kavárnami! Pro velmi náročné 
klienty!

Poloha: Jumeirah, vzdálenost od letiště cca 30 minut, u vlastní 2 km dlouhé písečné 
pláže, s úchvatným výhledem na hotel Burj Al Arab, Jumeirah Beach Hotel a Wild 
Wadi Water Park. Hotely Mina A’Salam, Al Qasr a Dar Al Masyaf jsou součástí 
komplexu Madinat Jumeirah, městečka v pravém arabském stylu, s překrásnými 
zahradami, lagunami a vodními kanály, na kterých se můžete projíždět v typických 
lodičkách „abras“. V samotném komplexu najdete arabský souk se spoustou 
obchůdků, restaurací, barů, kaváren a čajoven, který je otevřený 7 dní v týdnu. 
Všichni hosté mají volný vstup do vodního parku Wild Wadi.
Vybavení resortu: klimatizace, 44 restaurací a barů, 2 bazény s barem (teplotně 
regulované), dětský bazén, jacuzzi, Talise Spa, sauna, masáže, salón krásy, fitness, 
vodní sporty, tenis, squash, dětský klub, business centrum, konferenční sál, Wi-fi 
internet zdarma, hlídání dětí, pronájem aut, divadlo, amfiteátr.
Resort se skládá ze tří částí:
Mina A’Salam – „Přístav míru“, otevřený jako první v roce 2003, 292 pokojů 
a suite.

Al Qasr – „Letní palác“, 292 pokojů 
a suite.
Dar Al Masyaf a Malakiya Villas – 
„Arabské letní domy“, 283 pokojů či 
suite ve 29 domech, kde je klientům 
k dispozici Butler Service. Tato část 
je oddělená vodou od ostatních částí 
resortu, a proto klienti využívají k dopravě 
vodní taxi.
Vybavení Arabian de luxe pokojů – 
Mina A’Salam: klimatizace, minibar, 
sejf, varná konvice, fén, telefon, SAT/TV, 
Wi-fi internet zdarma, koupelna, sprcha, 
WC, balkon, sedací souprava, žehlička 
s žehlicím prknem. Možnost přistýlky 
a možnost ubytování až 2 dětí v pokoji.
Stravování: snídaně formou bufetu, 
možnost dokoupení polopenze formou 
á la carte.

1.2 Le Royal Méridien Beach � � � � � Luxusní komplex ovlivněný arabskou architekturou s krásnou zahradou!
3,4 Le Méridien Mina Seyahi � � � � � Elegantní hotelový komplex pro ty, kdo rádi lenoší u nádherného bazénu!

Madinat Jumeirah � � � � � �  

Výběr z hotelů na Jumeirah Beach:
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http://royalmirage.oneandonlyresorts.com

Jedinečný a neopakovatelný zážitek při západu slunce na střeše 
v Rooftop Baru si nesmíte nechat ujít! Smysl pro detail, zdobné 

oblouky, marnivé zlacení, barevné kombinace, to vše tvoří arabský 
orientální palác! Dětská cena do 16 let.

Poloha: Jumeirah, vzdálenost od letiště cca 30 minut, přímo na písečné pláži, 
nedaleko je prestižní golfový klub. Hotel se nachází v nádherné zahradě. Patří do 
hotelového řetězce One & Only a jeho část Residence & Spa do společenství The 
Leading Hotels of the World.
Vybavení resortu: klimatizace, bazény u každého hotelu (teplotně regulované), 
SPA centrum, fitness, potápění, šnorchlování, vodní sporty, windsurfing, vodní lyže, 
kajaky, rybaření, tenis, volejbal, basketbal, golf, Wi-fi internet zdarma, boutique. 
Z resortu je možné přejíždět lodí do sesterského resortu The Palm (cca 4 min.).
Resort se skládá ze tří částí:
The Palace – 229 pokojů a suite různých kategorií. 4 restaurace, grill-bar, bar, noční klub.
Arabian Court – 170 pokojů a suite. 3 restaurace, bar.
Residence & Spa – 48 pokojů a suite a ’ Garden vila. Restaurace, kavárna.
Vybavení superior de luxe pokojů – The Palace: klimatizace, minibar, sejf, fén, 
telefon, SAT/TV, Wi-fi internet zdarma, koupelna s oddělenou sprchou, WC, sedací 
souprava, balkon nebo patio s výhledem na moře. Možnost přistýlky pro dítě do
16 let.

Stravování: snídaně formou bufetu, 
polopenze formou bufetu či á la carte 
zdarma (při min. pobytu 3–7 nocí, dle 
období).
Pozn.: nabízíme ubytování ve všech třech 
částech resortu.

1,2 Sofitel Jumeirah Beach � � � � �  Luxusní hotel v srdci tzv. „nové“ Dubaje, přímo na nákupní promenádě The Walk! 
3,4 Mövenpick Jumeirah Beach � � � � � Skvělá poloha v nejdynamičtější přímořské části na nákupní promenádě The Walk!

One & Only Royal Mirage  � � � � � � � 

Výběr z hotelů na Jumeirah Beach:
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www.fourseasons.com/dubaijb

J eden z nejluxusnějších a nejnovějších plážových resortů v Dubaji! 
Resort světoznámého hotelového řetězce přivítal své první klienty 

v listopadu 2014. Okouzlí Vás nejen nádherným designem,
ale i krásnou exotickou zahradou s dvěma obrovskými bazény
přímo u privátní písečné pláže! Slevy pro děti do 18 let!

Poloha: Jumeirah, velkolepý resort leží přímo u vlastní 270 m dlouhé písečné pláže, 
jen 15 minut jízdy od centra města Downtown Dubai, z některých pokojů máte 

možnost vidět i nejvyšší budovu světa 
Burj Khalifa. V těsné blízkosti najdete 
spoustu restaurací, kaváren i obchodů 
a menší nákupní centrum Mercato Mall. 
Vzdálenost od letiště cca 25 minut jízdy.
Vybavení resortu: 237 velmi 
prostorných pokojů a suite. Klimatizace, 
10 restaurací a barů, 2 venkovní 
bazény s jacuzzi (jeden jen pro dospělé) 
a 4 cabana, 1 vnitřní bazén, SPA centrum, 
fitness, jóga, pilates, vodní sporty, šlapací 
kola, kajaky, tenis, plážový volejbal, golf, 
boutique, kadeřník, dětský klub, business 
centrum, hlídání dětí, Wi-fi internet 
zdarma, pronájem aut.
Vybavení deluxe pokojů: klimatizace, 
minibar, sejf, Nespresso přístroj, iPad 
mini, fén, telefon, SAT/TV, Wi-fi internet 
zdarma, koupelna, sprcha, WC, balkon, 
sedací souprava. Možnost přistýlky. 
Stravování: snídaně formou bufetu.

1,2 Dubai Marine Beach Resort � � � � � Pro klienty, kteří nemají v oblibě vysoké hotelové komplexy!  
3,4 Habtoor Grand Beach Resort � � � � � Zažijte dotek arabského luxusu a pohostinnosti!

Four Seasons Dubai at Jumeirah Beach � � � � � �  

Výběr z hotelů na Jumeirah Beach:
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www.jumeirahbeachhotel.com

O brovský areál s celou škálou vybavení pro luxusně strávenou 
dovolenou. Pro náročné! Vynikající podmínky a vybavení pro 

kongresovou turistiku!

Poloha: Jumeirah, vzdálenost od letiště cca 25 minut, přímo u vlastní písečné pláže, 
vedle vodního parku Wild Wadi, v blízkosti golfových klubů a hřišť.
Vybavení hotelu: 26 poschoďový hotel ve tvaru vlny je 93 m vysoký a 275 m 
dlouhý. 550 luxusních prostorných pokojů, 48 suite, všechny s výhledem na moře. 

Součástí hotelu je luxusní vilový komplex 
Beit Al Bahar (19 vil) umístěný přímo na 
pláži. Klimatizace, více jak 20 restaurací, 
barů a kaváren, 4 bazény (teplotně 
regulované), dětský bazén, SPA centrum, 
fitness, potápění, vodní sporty, tenis, 
volejbal, basketbal, golf, squash, hrací 
automaty, boutique, dětský klub, business 
centrum, konferenční sál, hlídání dětí, 
Wi-fi internet zdarma, pronájem aut, 
neomezený vstup do vodního parku Wild 
Wadi.
Vybavení ocean deluxe pokojů: 
klimatizace, minibar, sejf, fén, telefon, 
SAT/TV, Wi-fi internet zdarma, iPod 
přípojka, koupelna s oddělenou sprchou, 
WC, sedací souprava, výhled na moře. 
Možnost přistýlky a možnost ubytování 
až 2 dětí.
Stravování: snídaně, možnost dokoupení 
polopenze (oběd nebo večeře) –
vše formou bufetu.

1 Hilton Jumeirah � � � � � Resort s osvědčeným a kvalitním servisem! Vhodný pro rodiny s dětmi! 
2  Sheraton Jumeirah � � � � � Resort v samém centru dění u nákupní promenády The Walk!
3 Amwaj Rotana � � � � �  Skvělá poloha s dokonalým výhledem na vody Perského zálivu v tzv. „nové“ Dubaji!
4  Double Tree Jumeirah � � � � � Odpočiňte si na privátní písečné pláži a kochejte se pohledy na moře a umělý ostrov Palm Island!

Jumeirah Beach Hotel � � � � �   

Výběr z hotelů na Jumeirah Beach:
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www.jaresortshotels.com

H otel se spoustou sportovních a společen ských aktivit vhodný pro 
rodiny s dětmi a se stravou formou ALL INCLUSIVE! Slevy pro 

děti do 18 let! V komplexu najdete i vodní park JA Wibit.

Poloha: Jebel Ali, cca 40 km od letiště v Dubaji, JA Jebel Ali Beach Hotel leží 
v rozlehlé palmové zahradě, v klidném místě u vlastní 800 m dlouhé písečné pláže, 
s výhledem na 9-ti jamkové golfové hřiště. Je sesterským hotelem sousedního resortu 
Palm Tree Court.
Vybavení hotelu: 231 pokojů a suite. Klimatizace, 10 restaurací a barů, 2 bazény 
(teplotně regulované), bar u bazénu, 2 dětské bazény, SPA centrum, fitness, 
potápění, šnorchlování, vodní sporty, windsurfing, katamarány, rybaření, tenis, 

plážový volejbal, jízda na koni, jízda na 
velbloudech, badminton, fotbal, golf, 
minigolf, squash, boutique, kadeřník, 
dětský klub, hlídání dětí, Wi-fi internet 
zdarma, výuka střelby, vyhlídkové lety 
hydroplánem.
Vybavení garden view pokojů: 
klimatizace, minibar, sejf, varná konvice, 
fén, telefon, SAT/TV, CD/DVD přehrávač, 
Wi-fi internet zdarma, koupelna, sprcha,
WC. Možnost přistýlky pro dítě.
Stravování: snídaně, možnost dokoupení 
polopenze (obědy nebo večeře),
příp. ALL INCLUSIVE – vše formou bufetu.

1,2 JA Palm Tree Court & Spa � � � � � Výjimečný resort vhodný pro rodiny s dětmi nabízející stravování formou ALL INCLUSIVE!
3,4 JA Ocean View Hotel � � � � Hotel v rezidenční části Jumeirah, přímo na promenádě The Walk! 

JA Jebel Ali Beach Hotel � � � � �  

Výběr z hotelů na Jumeirah Beach:
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http://thepalm.oneandonlyresorts.com

S tylový, elegantní, exklusivní a šmrn covní resort známého
hotelového řetězce One & Only otevřel své brány prvním klientům 

10.10.2010 na ostrově The Palm Jumeirah! Dětská cena až do 16 let!

Poloha: Palm Island Jumeirah, resort patřící do The Leading Hotels of the World 
v maurském a andaluském stylu s prvky moderní arabské architektury se nachází 
v zahradě plné palem, kaskádovitých fontán a bazénů, u vlastní písečné pláže. 
Vzdálenost od letiště cca 50 minut.
Vybavení resortu: resort se skládá z části Manor House (30 pokojů a 5 suite), 
6 nízkopodlažních rezidencí (36 pokojů a 33 suite, některé s vlastním bazénem) 
a ze tří dvouložnicových a jedné tříložnicové plážové vily. Klimatizace, 3 restaurace 

a bary, bazén (teplotně regulovaný) 
s prostornými designérskými lehátky 
a 6 privátními klimatizovanými cabana, 
SPA centrum, fitness, potápění, vodní 
sporty (u sesterského hotelu One & Only 
Royal Mirage), rybaření, tenis, basketbal, 
volejbal, golf, boutique, kadeřník, dětský 
klub, business centrum, konferenční 
sál, hlídání dětí, Wi-fi internet zdarma, 
půjčovna CD/DVD, pronájem aut, 
exkluzivní marina a privátní přístav. 
Z resortu je možné přejíždět lodí do 
sesterského resortu Royal Mirage.
Vybavení premier pokojů – Palm 
Manor House: klimatizace, minibar, sejf, 
varná konvice, fén, telefon, SAT/TV,
CD/DVD přehrávač, Wi-fi internet zdarma, 
koupelna, sprcha, WC, terasa, sedací 
souprava. Možnost přistýlky pro dítě
do 16 let.
Stravování: snídaně formou bufetu, 
polopenze formou á la carte zdarma
(při min. pobytu 1–7 nocí, dle období).

1,2 Jumeirah Zabeel Saray � � � � � �  Interiér resortu je inspirován paláci z velkého a nádherného období Osmánské říše!
3,4 Kempinski Palm Jumeirah � � � � �� Jediný resort tohoto typu v Dubaji! Velmi prostorné pokoje apartmánového typu!

One & Only The Palm � � � � � �   

Výběr z hotelů na Palm Island:
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www.atlantisthepalm.com

R esort otevřený v září 2008 je skutečným památníkem tradiční 
architektury, ladně zapadajícím do fascinující dimenze této

stále rostoucí části města. Tvoří ho nazdobené štíhlé věže a úžasné
oblouky, které spolu vytvářejí jedinečný dóm tyčící se na samém
vrcholu Palm Island. Vhodné pro rodiny s dětmi – nepřeberné 
množství celodenních aktivit, odpočinek, nákupy a neopakovatelné 
zážitky!!!

Poloha: Palm Island Jumeirah, vzdálenost od letiště cca 45 minut, u vlastní 1400 m 
dlouhé písečné pláže.
Popis resortu: resort patřící do společnosti Sol Kerzner se nachází na největším 
uměle vytvořeném ostrově světa The Palm Jumeirah. Součástí resortu je unikátní 
vodní park Aquaventure s vodními atrakcemi na 17 ha plochy, s více než 2 km 
dlouhou řekou protkanou mnoha kaskádami, umělými vlnami a množstvím peřejí. 
Najdete tu dále Ambassador lagunu s 65 000 mořskými živočichy, Ztracené 
město Atlantidy, The Lost Chambers s unikátními archeologickými mořskými 
exponáty a Zátoku delfínů nabízející interaktivní zážitky s těmito nejznámějšími 
charismatickými živočichy. V samotném komplexu najdete spoustu obchůdků, 
stylových restaurací, barů, kaváren, čajoven a ultramoderní noční klub s terasou. 
V čele některých restaurací stojí prestižní světoví šéfkuchaři ocenění Michelin 
hvězdičkami.

Vybavení resortu: 1539 prostorných 
pokojů a suite. Klimatizace, 17 restaurací, 
kaváren a barů, 2 bazény (teplotně 
regulované), dětské bazény, jacuzzi, 
Atlantis Spa (s 27 terapeutickými 
místnostmi), fitness, aerobic, vodní 
sporty, windsurfing, kajaky, rybaření, 
tenis, dětský klub, business centrum, 
konferenční sály, hlídání dětí, Wi-fi 
internet, pronájem aut. Klienti mají 
neomezený vstup do vodního parku 
Aquaventure a do Lost Chambers.
Vybavení de luxe pokojů: klimatizace, 
minibar, sejf, varná konvice, fén, telefon, 
SAT/TV, CD přehrávač, Wi-fi internet, 
koupelna, sprcha, WC, balkon, výhled 
na moře. Možnost přistýlky a možnost 
ubytování až dvou dětí v pokoji.
Stravování: snídaně formou bufetu, 
možnost dokoupení polopenze formou 
servírovaného menu či á la carte.

1,2 Rixos The Palm Dubai � � � � � Elegantní a moderní resort vhodný pro rodiny s dětmi, páry i business klientelu!
3,4 Fairmont The Palm Dubai � � � � � Elegantní hotel v arabském stylu v samém srdci ostrova Palm Jumeirah! Slevy pro děti do 18 let!

Atlantis The Palm � � � � � �  

Výběr z hotelů na Palm Island:
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http://dubai-palm.anantara.com/

U nikátní resort hotelové společnosti Anantara s vilami na vodě 
na exkluzivním ostrově The Palm Jumeirah otevřený v září 

2013! Vodní vily první svého druhu na Středním Východě!

Poloha: Palm Island Jumeirah, vzdálenost od letiště cca 45 minut. Luxusní resort 
leží u vlastní písečné pláže na východním půlměsíci ostrova Palm Jumeirah, 
v tropické zahradě s křivolakými lagunami. V blízkosti se nachází známý vodní 
park Aquaventure v hotelu Atlantis a golfová hřiště jsou v dosahu do 15 minut 
jízdy. V tomto resortu se snoubí prvky asijské architektury s pověstnou arabskou 
pohostinností.
Vybavení resortu: 260 vkusně zařízených prostorných pokojů s výhledem nebo 

přímým vstupem do laguny, 12 plážových 
vil, 18 vodních vil a 3 dvouložnicové 
vily. Klimatizace, 6 restaurací a barů, 
obrovský bazén, 3 přírodní laguny dlouhé 
2 km a jacuzzi (vše teplotně regulované), 
Anantara Spa, fitness, šnorchlování, 
vodní sporty, windsurfing, vodní lyže, 
wakeboarding, jízda na banánu, kajaky, 
šlapací kola, tenis, golf, plážový volejbal, 
boutique, dětský klub, business centrum, 
konferenční sál, Wi-fi internet zdarma, 
pronájem aut, shuttle bus do nákupních 
center.
Vybavení premier lagoon view 
pokojů: klimatizace, minibar, sejf, varná 
konvice, fén, telefon, SAT/TV, Wi-fi 
internet zdarma, koupelna, sprcha, WC, 
balkon nebo terasa. Možnost přistýlky.
Stravování: snídaně formou bufetu, 
polopenze zdarma (neplatí v období 
velikonoc a vánoc), možnost dokoupení 
plné penze – formou kombinace bufetu, 
servírovaného menu či á la carte.

1,2 Waldorf Astoria Palm � � � � � � Noblesní resort legendární značky Waldorf Astoria pro náročné!
3,4 Sofitel Dubai The Palm � � � � � Polynéský styl se tu snoubí s vytříbeným francouzským uměním a s interiéry plnými zeleně a květin!

Anantara Dubai The Palm Resort & Spa � � � � � �   http://dubai-palm.anantara.com/

Výběr z hotelů na Palm Island:
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Každým rokem roste zájem o dovolenou či krátký pobyt v emirátu 
Abu Dhabi, který je zároveň hlavním a nejbohatším městem 

Spojených arabských emirátů. Hlavní atrakcí této dynamicky 
rostoucí metropole a největším lákadlem pro turisty je dlouho 
nevyužívaný největší přírodní ostrov Yas Island, kde najde te 
moder ní automobilový závodní okruh Abu Dhabi Grand Prix 
s 21 zatáčkami vystavěný speciálně pro závody Formule 1, kde se 
nachází i zábavní park Ferrari World s nejrychlejší horskou dráhou 
na světě a nový Yas Waterworld Park se 43 vodními atrakcemi. 
Nesmíme opomenout ani unikátní turistickou destinaci Saadiyat 
Island, kde na Vás čeká 9 km nádherných, bílých a širokých 
písečných pláží. Další dominantou je palácový hotel Emirates 
Palace, dech beroucí Velká mešita šejka Zayeda, která patřící mezi 
6 největších na světě a 6 km dlouhá pobřežní promenáda Corniche. 
Často se pobyt ve Spojených arabských emirátech kombinuje s po-
bytem na Maledivách, Seychelských ostrovech, Mauritiu, s pobytem 
nebo okru hem na Srí Lance. Doporučujeme byť jen kratký krátký 
overstop.

1,2 Shangri-la Hotel Abu Dhabi � � � � � � Exklusivní hotelový komplex v arabském stylu se smyslem pro detail! 
3,4 Traders Hotel Abu Dhabi � � � �  Výborný poměr kvality a ceny! Hotel pro mladé!

Abu Dhabi  

Výběr z hotelů v Abu Dhabi:

exot16_024-047_SAE.indd   38 9.9.2015   17:23:11



39

www.emiratespalace.com

N ejluxusnější a nejpozoruhodnější hotel v Abu Dhabi
je opravdovou národní pamětihodností Spojených

arabských emirátů. Emirates Palace ve svém luxusu prolamuje 
všechny myslitelné hranice! Uspokojí i ty nejnáročnější klienty! 

Poloha: Abu Dhabi, opravdový hotelový palác patřící do hotelového řetězce 
Kempinski se nachází na poloostrově u vlastní 1,3 km dlouhé písečné pláže 
a v překrásné zahradě. V blízkosti se nacházejí obchodní a nákupní centra. 
Vzdálenost od centra Abu Dhabi cca 3 km, od letiště v Abu Dhabi cca 30 minut jízdy 
a od letiště v Dubaji cca 100 minut jízdy.
Popis hotelu: kilometr dlouhý hotel je jedním z největších luxusních hotelů 
světa. Tento hotelový komplex tvoří nejen 302 pokojů a 92 apartmánů, ale také 
nejmodernější a nejluxusnější konferenční sál celé oblasti Palace, taneční sál pro 
2400 hostů a 40 konferenčních místností. Luxusní prostředí dotvářejí anglické 
zahrady na ploše 85 ha, speciálně vytvořená soukromá pláž či přístav pro jachty. 
Vrcholem luxusu Emirates Palace je pak 16 apartmá nejvyšší třídy Palace. Umístěny 
jsou v nejvyšších dvou podlažích, každé s rozlohou 680 m2. Svou přepychovostí je 
každé z nich samo o sobě palácem v paláci. Stěny jsou zdobené zlatem a stříbrem, 
svítidla posetá tisíci dokonale broušených křišťálů Swarovski a Daum. Každá ze tří 
ložnic, v nejjemnějším saténu a hedvábí, má vlastní neuvěřitelně luxusní koupelnu 
s dešťovou spr chou. V architektuře budovy se objevují tradiční arabské prvky. Nad 
hotelovou halou se klene velká kopule o průměru 42 m a dalších 114 kopulí je 

rozmístěno nad zbývajícími částmi hotelu. 
A v interiéru jsou pak použity obklady 
z lístkového zlata a mramoru. K dispozici 
klientům je Butler Service.
Vybavení hotelu: 302 pokojů a 92 
suite. Klimatizace, 13 restaurací a barů, 
2 bazény (jeden se skluzavkami, vodopády 
a línou řekou), 2 dětské bazény, Anantara 
Spa, fitness, šnorchlování, vodní sporty, 
windsurfing, katamarány, kajaky, tenis, 
boutique, dětský klub, business centrum, 
konferenční sály, hlídání dětí, Wi-fi 
internet zdarma, pronájem aut.
Vybavení coral pokojů: klimatizace, 
minibar, sejf, varná konvice, fén, telefon, 
52” LCD SAT/TV, Wi-fi internet zdarma, 
koupelna, sprcha, WC, balkon, květiny 
v pokoji, denně čerstvé ovoce. Možnost 
přistýlky pro dítě.
Stravování: snídaně, možnost dokoupení 
polopenze (oběd nebo večeře) – vše 
formou bufetu.

1.2 Fairmont Bab Al Bahr � � � � � Výjimečný moderní design v kombinaci s arabskou pohostinností!  
3,4 Khalidiya Palace � � � � � Resort v moderním designu s tradičními prvky arabské architektury!

Emirates Palace � � � � � �   

Výběr z hotelů v Abu Dhabi:
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www.stregissaadiyatisland.com

P restižní resort u nádherné panenské písečné pláže, kde je možné 
v oceánu zahlédnout i delfíny, u impozantního 18-jamkového 

golfového hřiště navrženého golfovou legendou Gary Playerem!

Poloha: Abu Dhabi, Saadiyat Island. Elegantní resort otevřený koncem roku 2011, 
leží přímo u písečné pláže a u golfového hřiště. Vzdálenost od letiště v Abu Dhabi 
cca 20 minut jízdy, od letiště v Dubaji cca 90 minut jízdy, 7 minut od centra Abu 
Dhabi a 10 minut jízdy od zábavního Ferrari World Parku a vodního parku Yas 
Waterworld. 
Vybavení resortu: impozantní resort kultovní značky St. Regis je prvním resortem 
otevřeným na Blízkém východě, který svým klientům nabízí nejen koupání a slunění 
na nedotčené bílé přírodní pláži Saadiyat, nejen nezapomenutelné golfové zážitky 
na 18-ti jamkovém golfovém hřišti, ale i mnohem více. Resort je tvořen 377 
pokoji a suite, 33 St. Regis vilami a 259 St. Regis apartmány, ale kromě toho svým 
klientům nabídne i zábavní komplex obchodů a restaurací, luxusní funkční prostory 
až pro 1500 osob, špičkové Irridium Spa centrum a Athletic Club – exklusivní 
fitness centrum s tenisovými a squashovými kurty, 4 bazény zahrnujícími bazén pro 
dospělé s jacuzzi a zálivy, stejně jako bazén s jeskyněmi a skluzavkami. K dispozici 
klientům je také venkovní bazén (teplotně regulovaný). Znalci dobrého jídla pak mají 
možnost výběru ze 7 špičkových gastronomických zařízení. Samozřejmostí je Wi-Fi 
internet zdarma. Promyšlená středomořská architektura se v celém resortu doplňuje 

moderním interiérovým designem 
a inteligentně využívá přírodních produktů 
a prvků. Toto vše je doplněno týmem 
zkušených a profesionálních butlerů, kteří 
Vám poskytnou diskrétní služby.
Vybavení superior pokojů: klimatizace, 
minibar, sejf, varná konvice, fén, telefon, 
SAT/TV, Wi-fi internet zdarma, koupelna, 
sprcha, WC, balkon. Možnost přistýlky. 
Stravování: snídaně, možnost dokoupení 
polopenze nebo plné penze – vše formou 
bufetu.

1 Yas Viceroy Hotel � � � � � Pozoruhodný hotel na ostrově Yas Island, ultramoderní architektura a design! 
2  Yas Island Rotana � � � � Pro ty, kdo hledají soukromí a vysoký standard služeb s osobním přístupem!
3,4 Radisson Blu Yas Island � � � � Ideální poloha na ostrově Yas Island!

The St. Regis Saadiyat Island Resort � � � � � �  

Výběr z hotelů v Abu Dhabi:
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www.abudhabi.park.hyatt.com

E xklusivní resort, který se skládá z hlavní budovy a komplexu 
soukromých vil, leží u nádherné písečné pláže na ostrově 

Saadiyat! Z jeho oken se Vám naskytne výhled na prestižní golfový 
klub Saadiyat Beach Golf Club!

Poloha: Abu Dhabi, Saadiyat Island. Resort otevřený koncem roku 2011, leží přímo 
u písečné pláže a nedaleko golfového hřiště. Vzdálenost od letiště v Abu Dhabi cca 

25 minut jízdy, od letiště v Dubaji cca 
90 minut jízdy, 7 minut od centra Abu 
Dhabi a 10 minut jízdy od zábavního 
Ferrari World Parku a vodního parku Yas 
Waterworld. 
Vybavení resortu: 306 pokojů, suite 
a vil různých kategorií. Klimatizace, 
3 restaurace, kavárna, bar, 3 bazény, 
dětský bazén, Atarmia Spa, vodní 
sporty, fitness, kajaky, tenis, golf, 
boutique, dětský klub, business centrum, 
konferenční sál, lékař, Wi-fi internet 
zdarma, pronájem aut.
Vybavení Park pokoje: klimatizace, 
minibar, sejf, varná konvice, Nespresso 
přístroj, fén, telefon, SAT/TV, CD/DVD  
přehrávač, iPod přípojka, Wi-fi internet 
zdarma, koupelna, sprcha, WC, balkon. 
Možnost přistýlky. 
Stravování: snídaně, možnost dokoupení 
polopenze – formou kombinace bufetu 
a á la carte.

1 Beach Rotana Abu Dhabi � � � � � Unikátní směs vyhlášené arabské pohostinnosti a moderního luxusu!
2  Le Méridien Abu Dhabi � � � � Hotel se svěží zahradou a soukromou pláží!
3,4 Al Raha Beach Hotel � � � � �  Hotel vhodný pro rodiny s dětmi u 1 km dlouhé privátní pláže!

Park Hyatt Abu Dhabi Hotel & Villas � � � � � �  

Výběr z hotelů v Abu Dhabi:
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S harjah – třetí největší emirát, kulturní metropole arabského světa, 
„suchý“ emirát (nepodává se tu alkohol), pro ty, kdo mají zájem 

o poznání arabské kultury, krásné pláže na pobřeží Perského
a Ománského zálivu

Ajman – nejmenší emirát nedaleko Dubaje, příjemná pobřežní 
promenáda a dlouhá písečná pláž, nově se rozrůstající turistické 

letovisko

Umm Al Quwain – druhý nejmenší emirát s rybářským přístavem, 
hospodářsky nejzaostalejší ze všech emirátů, vodní park pro děti 

i dospělé Dreamland Aquapark

1 Radisson Blu Sharjah � � � � � Zajímavá stavba hotelu s tropickou zahradou v atriu! 
2  Coral Beach Resort � � � � Hotel u příjemné písečné pláže s rozlehlou zahradou a krásným bazénem!
3 Lou’Lou’A Beach Resort � � � Plážový hotel s příjemnou atmosférou určený všem klientům!
4  Umm Al Quwain Beach Hotel � � � � Příjemný a kvalitní hotel v klidném prostředí na dlouhé zlatavě písečné pláži!

Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain 

Výběr z hotelů v emirátech Sharjah, Ajman a Umm Al Quwain:

exot16_024-047_SAE.indd   42 9.9.2015   17:23:38



43

www.ajmansaray.com

E legantní luxusní plážový resort s vynikajícím poměrem kvality
a ceny! Nejen pro ty, kdo hledají útočiště na prodloužený víkend, 

ale i pro ty, kdo zde chtějí strávit svou pobytovou dovolenou!

Poloha: Ajman, Ajman Saray, A Luxury Collection Resort z řetězce Starwood Hotels 
& Resorts otevřený v únoru 2014 leží přímo u privátní písečné pláže, cca 11 km od 
centra a cca 22 km od letiště v Dubaji a cca 35 km od největšího nákupního centra 
světa Dubai Mall.

Vybavení resortu: 205 pokojů 
a suite, všechny s balkóny. Klimatizace, 
5 restaurací a barů, bazén, dětský bazén, 
SPA centrum, fitness, vodní sporty, 
boutique, dětský klub, business centrum, 
konferenční sál, Wi-fi internet zdarma, 
pronájem aut.
Vybavení deluxe pokojů: klimatizace, 
minibar, sejf, Illy přístroj, fén, telefon,
SAT/TV, iPod přípojka, Wi-fi internet 
zdarma, koupelna, sprcha, WC, balkon, 
sedací souprava. Možnost přistýlky. 
Stravování: snídaně, možnost dokoupení 
polopenze – vše formou bufetu, v letních 
měsících možnost stravování formou ALL 
INCLUSIVE.

1,2 Kempinski Ajman � � � � � Luxusní hotel ze známého hotelového řetězce pro náročné!
3,4 Fairmont Ajman � � � � � Nejnovější přírůstek hotelového řetězce Fairmont jen 30 minut jízdy od rušné Dubaje!

Ajman Saray � � � � �   

Výběr z hotelů v emirátu Ajman:
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R as Al Khaimah – nejsevernější emirát sousedící s Ománem,
s poloostrovem Musandam, vyhledávaný turistický cíl, 

nejúrodnější emirát zásobující  ostatní zemědělskými a mléčnými 
produkty, dvě 18-ti jamková mistrovská golfová hřiště, obří projekt 
Marjan Island s novými resorty, IceLand Water Park

Fujairah – emirát ležící na úpatí pohoří Hajar na východním 
pobřeží, dlouhé písečné pláže, nádherná hornatá krajina,

pro milovníky šnorchlování a potápění

1 Banyan Tree RAK Beach � � � � � � Úžasný plážový pobyt ve vilách s bazénem s nádechem pouštní romance! 
2 Al Hamra Residence RAK � � � � �  Pro velmi aktivní dovolenou – od lenošení na pláži až po strávení volného času na blízkém golfovém hřišti! 
3 Waldorf Astoria RAK � � � � � Inspirace paláci z arabského poloostrova přímo na krásné písečné pláži! 
4 Cove Rotana � � � � � Resort v núbijském stylu na jedné z nejhezčích písečných pláží s úžasným výhledem na Arabský záliv!

Ras Al Khaimah, Fujairah

Výběr z hotelů v emirátu Ras Al Khaimah:
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www.rixos.com/en/rixos-bab-al-bahr-hotel

L uxusní komplex ze známého hotelového řetězce Rixos otevřený 
v únoru 2014 Vás příjemně překvapí svou nabídkou Ultra

ALL INCLUSIVE služeb a kombinací moderního luxusu s tradiční 
tureckou pohostinností. Vhodný pro rodiny s dětmi!

Poloha: Ras Al Khaimah, jeden z nejluxus nějších komplexů v emirátu Ras Al 
Khaimah leží přímo u nádherné písečné pláže na uměle vybudovaném ostrově Al 
Marjan. Nedaleko se nachází také mistrovské 18-ti jamkové golfové hřiště Al Hamra, 
leží cca 5 minut jízdy od menšího nákupního centra Al Hamra Mall a cca 5 minut 

jízdy od vodního parku ICE Land s nejvyšší 
vodní skluzavkou na světě. Vzdálenost
od letiště v Dubaji cca 45 minut jízdy, od 
centra Ras Al Khaimah cca 25 minut jízdy.
Vybavení hotelu: 655 ultra exklusivních 
a prostorných pokojů a suite situovaných 
v budovách ve tvaru pyramid. Klimatizace, 
14 restaurací a barů, bazén (teplotně 
regulovaný), bazén, dětský bazén, 
SPA centrum, fitness, jóga, aerobic, 
vodní sporty, windsurfing, jízda na 
banánu, jet-ski, kajaky, tenis, plážový 
volejbal, basketbal, fotbal, golf, hrací 
automaty, bohaté animační programy, 
boutique, dětský klub, business centrum, 
konferenční sál, hlídání dětí, Wi-fi 
internet, pronájem aut.
Vybavení deluxe pokojů: klimatizace, 
minibar, sejf, varná konvice, fén, telefon, 
SAT/TV, Wi-fi internet, koupelna, sprcha, 
WC, balkon, sedací část. Možnost 
přistýlky a možnost ubytování až 2 dětí.
Stravování: formou Ultra ALL INCLUSIVE.

1 Double Tree Marjan Island � � � � � Kvalitní služby za skvělou cenu, přímo na pláži, vhodný pro  všechny věkové kategorie!
2  Hilton RAK Resort � � � � � Vilový resort v tradičním arabském stylu! Stravování formou ALL INCLUSIVE!
3 Hilton Al Hamra Beach � � � � �  Arabský luxus u krásné dlouhé písečné pláže v srdci exklusivního komplexu Al Hamra!
4  Beach Resort by Bin Majid � � � � Pro milovníky klidné dovolené a ty, kdo nemají v oblibě vysoké hotelové komplexy!

Rixos Bab Al Bahr � � � � �   

Výběr z hotelů v emirátu Ras Al Khaimah:
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www.rotana.com

R esort s obrovským bazénem v zahradě s vodními kaskádami
u vlastní písečné pláže! Vhodný pro rodiny s dětmi,

i pro milovníky šnorchlování a potápění!

Poloha: Fujairah. Fujairah Rotana Resort & Spa leží v klidném místě u vlastní dlouhé 
písečné pláže Al Aqah, mezi pohořím Hajar a Indickým oceánem, cca 15 km od 
vesničky Dibba, cca 45 km od města Fujairah a 90 minut jízdy od letiště v Dubaji.

ELEGANTNÍ  HORSKÉ ÚTOČIŠTĚ

Resort s úchvatnou polohou vystavěný v dokonalé harmonii s okolní přírodou na tzv. „Zelené hoře“ 
– Jabal Akhdar, která je součástí ománského pohoří Al Hajar. Malebný resort Alila Jabal Akhdar 
Vám poskytne blažený únik nejen před vysokými teplotami a věčným shonem přeplněných letovisek 
u moře. Toto jedinečné místo na náhorní plošině ve výšce přes 2000 m nad mořem, které je především 
dokonalou svatyní míru, klidu, relaxace a krásy, Vám nabídne nádherné výhledy na strmé rokliny 
a dramatické skalní útvary.

Vydejte se sem s námi a vnímejte toto magické místo všemi smysly. Dopřejte si slastný odpočinek 
v naprostém klidu okolní přírody a odloučenosti uprostřed hor, dokonale se uvolněte v lázních Spa 
Alila, zažijte nepopsatelné chutě z celého světa v restauraci Juniper Restaurant s unikátním výhledem 
na okolní panoramata! 

Vybavení resortu: 250 pokojů a suite 
v koloniálním stylu, všechny s výhledem 
na moře. Klimatizace, 2 restaurace, 
2 bary, kavárna, kaská dovitý bazén 
(teplotně regulovaný), bar u bazénu, SPA 
centrum, fitness, potápění, šnorchlování, 
vodní sporty, windsurfing, jízda na 
banánu, šlapací kola, vodní lyže, wake-
boarding, kajaky, rybaření, tenis, plážový 
volejbal, stolní fotbal, stolní tenis, hrací 
automaty, boutique, kadeřník, dětský 
klub, business centrum, konferenční sál, 
lékař, hlídání dětí, Wi-fi internet zdarma, 
pronájem aut, shuttle bus do centra 
Fujairah a Dubaje.
Vybavení classic balcony pokojů: 
klimatizace, minibar, sejf, varná konvice, 
fén, telefon, SAT/TV, internetová přípojka, 
koupelna, sprcha, WC, balkon nebo 
terasa, výhled na moře. Možnost přistýlky.
Stravování: polopenze, možnost 
dokoupení plné penze nebo ALL 
INCLUSIVE – vše formou bufetu.

1 Radisson Blu Fujairah � � � � � Oáza klidu nabízející překrásné výhledy na Indický oceán!
2  Miramar Al Aqah � � � � � Resort v marockém stylu ze známého hotelového řetězce Iberotel!
3 Le Méridien Al Aqah � � � � � Luxusní resort v úpatí pohoří Hajar! Pro milovníky potápění, šnorchlování a rybaření!
4  Hilton Fujairah � � � � � Resort s přátelskou atmosférou pro aktivně strávenou dovolenou!

Fujairah Rotana Resort &Spa � � � � �  

Výběr z hotelů v emirátu Fujairah:
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ELEGANTNÍ  HORSKÉ ÚTOČIŠTĚ

Resort s úchvatnou polohou vystavěný v dokonalé harmonii s okolní přírodou na tzv. „Zelené hoře“ 
– Jabal Akhdar, která je součástí ománského pohoří Al Hajar. Malebný resort Alila Jabal Akhdar 
Vám poskytne blažený únik nejen před vysokými teplotami a věčným shonem přeplněných letovisek 
u moře. Toto jedinečné místo na náhorní plošině ve výšce přes 2000 m nad mořem, které je především 
dokonalou svatyní míru, klidu, relaxace a krásy, Vám nabídne nádherné výhledy na strmé rokliny 
a dramatické skalní útvary.

Vydejte se sem s námi a vnímejte toto magické místo všemi smysly. Dopřejte si slastný odpočinek 
v naprostém klidu okolní přírody a odloučenosti uprostřed hor, dokonale se uvolněte v lázních Spa 
Alila, zažijte nepopsatelné chutě z celého světa v restauraci Juniper Restaurant s unikátním výhledem 
na okolní panoramata! 
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Země jako z Pohádky tisíce a jedné noci 

Oficiální název: Ománský sultanát
Hlavní město: Muscat
Poloha: Ománský záliv, Arabské moře
Rozloha: 212 460 km2

Počet obyvatel: 3 632 000
Státní zřízení: absolutistická monarchie 
v čele se sultánem
Jazyk: arabština
Měna: ománský rijál (1 OMR =
cca 63,20 Kč, kurs platný k 1.7.2015)
Cestovní doklady: cestovní pas platný 
minimálně 6 měsíců po skončení platnosti 
víza a vstupní vízum, které obdržíte při 
příletu na letišti (cca 13 USD do 9 dní 
pobytu nebo cca 53 USD při 10–30 dnech 
pobytu).
Časový posun k CET: +2 hodiny v létě, 
+3 hodiny v zimě
Orientační doba letu: 8 hodin

Kombinaci s pobyty ve Spojených 
arabských emirátech!

Výlety s přenocováním v poušti
a návštěvu úžasných oáz!

Pobyty v turistickém
letovisku Salalah!

Rádi Vám zajistíme:

V  jihovýchodní části Arabského poloostrova leží sultanát Omán, 
který je jednou z nejstarších civilizací arabského světa. Je to 

země plná kontrastů, země přirozených krás, písečných dun, ka-
menitých údolí, kaskádovitých vodopádů, zelených oáz, úrodných 
nížin, dlouhých písečných pláží, země s bohatou historií. Je to země
s neuvěřitelnou směsicí kultur, která se odráží v architektuře, 
oblékání, gastronomii a v životním stylu. Je to země jako z Pohádky 
tisíce a jedné noci, a přitom jakoby nedotknutá cestovním ruchem.
Muscat je historické, kulturní i hlavní město sultanátu. Je rozložené 
na protější straně horského masivu Hajar. Jde o neuvěřitelně zelené 
město, které je součástí pouštní krajiny, kde se mísí minulost
s nejmodernější přítomností. Musandam je poloostrov, který je
od ostatního území Ománu oddělen východní částí Spojených
arabských emirátů. Ačkoli se jedná o nejzaostalejší část Ománu, 
patří k nejzajímavějším místům, která nabízejí úžasné horské 
scenérie, úzké silnice strmě stoupající do hor, stejně jako malebná 
městečka a úchvatné výhledy na celé pobřeží, které je lemováno 
fjordy. Právě nádherná krajina a její neposkvrněné krásy lákají 
turisty k návštěvě aspoň jednou za život a ne náhodou se této oblasti 
přezdívá Norsko Středního východu.
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www.shangri-la.com/muscat

R esort, kde se snoubí prvotřídní kvalita s nedotčenou přírodou
a jedinečnou pláží! Komplex tří luxusních hotelů, z nichž část

Al Husn je určená jen pro dospělé! Klenotem resortu jsou velkolepé 
lázně Chi Spa, největší a nejkrásnější v celém Sultanátu!

Poloha: Muscat, Shangri-la’s Barr Al Jissah Resort leží přímo u 600 m dlouhé idylické 
privátní písečné pláže, v zálivu Barr Al Jissah, mezi horami a tyrkysově zbarveným 
mořem Ománského zálivu, v rozlehlé 50 ha zahradě, cca 15 minut od centra města 
a cca 45 minut jízdy od letiště a golfového hřiště. Patří do hotelového řetězce 
Shangri-la.
Vybavení resortu: klimatizace, 16 restaurací, kaváren a barů s výhledem na 
moře a pláž, 3 bazény s bary (teplotně regulované), dětský bazén, jacuzzi, lázně, 
sauna, masáže, salón krásy, fitness, potápění, vodní sporty, wind surfing, tenis, golf, 
minigolf, boutique, kadeřník, dětský klub, business centrum, kon ferenční sál, hlídání 
dětí, Wi-fi internet zdarma, pro nájem aut, zdarma shuttle bus do centra města. 
Součástí komplexu je Omani Heritage Village, kde najdete desítky stánků se suvenýry 
a velký amfiteátr.
Resort se skládá ze 3 hotelů:
Al Waha 5* – „Oáza“, 262 pokojů, ideální pro rodiny s dětmi, všechny pokoje 
s výhledem na moře, bazény s línou řekou (500 m).
Al Bandar 5*+ – „Město“, 198 pokojů s vý hledem na bazény a moře, tepající srdce 
resortu inspirované starým Muscatem.

Al Husn 6* – „Zámek“, 180 pokojů, 
6* luxusní hotel s panoramatickým 
výhledem na celý resort a vlastní privátní 
pláží. Jen pro dospělé nad 18 let.
Vybavení superior pool view pokojů 
– Al Waha: klimatizace, minibar, sejf, 
varná konvice, fén, telefon, SAT/TV, Wi-fi 
internet zdarma, koupelna, sprcha, WC, 
balkon, terasa nebo patio, žehlící prkno 
s žehličkou. Možnost přistýlky.
Stravování: snídaně formou bufetu, 
možnost dokoupení polopenze nebo plné 
penze formou á la carte.

1, 2 Al Bustan Palace � � � � � � Okouzlující exotická poloha v těsném sousedství hor! Perla Arabského světa a ikona Ománu! 
3, 4 Six Senses Zighy Bay � � � � � První resort ze společenství Six Senses na Středním východě!

Shangri-la’s Barr Al Jissah Resort & Spa � � � � � � www.shangri-la.com/muscat

Výběr dalších resortů v Ománu:
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www.ghmhotels.com

D esignový hotel je oázou luxusu! Jednoduchá minimalistická
elegance s charakteristickými prvky tradiční ománské

architektury! Restaurace a bary Vám nabídnou nezapomenutelné 
gastronomické zážitky!

Poloha: Muscat, hotel patřící do společenství The Leading Hotels of the World, leží 
přímo u vlastní 370 m dlouhé písečné pláže, v rozlehlé 8,5 ha za hradě, cca 20 minut 

od centra města, cca 15 minut jízdy 
od letiště a cca 10 minut od golfového 
hřiště.
Vybavení hotelu: 60 Serai, 52 de 
luxe, 8 de luxe club pokojů a 36 Chedi 
club suite. Klima tizace, 2 restaurace, 
bary, 3 bazény (teplotně regulované), 
SPA centrum, fitness, vodní sporty, 
windsurfing, katamarány, tenis, golf, 
boutique, knihovna, business centrum, 
konferenční sál, lékař, hlídání dětí, Wi-fi 
internet zdarma, pronájem aut.
Vybavení Serai pokojů: klimatizace, 
minibar (nealko zdarma), sejf, varná 
konvice, fén, telefon, SAT/TV, Bose CD 
přehrávač, Wi-fi internet zdarma, iPod 
přípojka, koupelna, sprcha, WC, sofa. 
Možnost ubytování až 2 dětí do 13 let 
v club suite.
Stravování: snídaně formou kombinace 
bufetu a servírovaného menu.

1, 2 Grand Hyatt Muscat � � � � � Luxusní plážový hotel v tradičním ománském stylu s vynikající polohou! 
3, 4 Intercontinental Muscat � � � � �  Výborná poloha u vlastní písečné pláže ve svěží palmové zahradě! Výborné sportovní zázemí!

The Chedi Muscat � � � � � �

Výběr dalších resortů v Ománu:
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Země mlékem a medem oplývající 

Oficiální název: Jordánské hášimovské 
království
Hlavní město: Ammán
Poloha: Akabský záliv, Rudé moře
Rozloha: 92 300 km2

Počet obyvatel: 6 459 000
Státní zřízení: konstituční monarchie
Jazyk: arabština
Měna: (1 JOD = 34 Kč, kurs platný
k 1.7.2015)
Cestovní doklady: cestovní pas, jehož 
platnost přesahuje minimálně o 6 měsíců 
dobu pobytu v zemi a vstupní vízum, 
které obdržíte zdarma při příletu na letišti.
Časový posun k CET: +1 hodina v létě, 
+2 hodiny v zimě
Orientační doba letu: 5 hodin

Slavné růžové skalní město Petra,
od roku 2007 oficiálně jeden

z nových divů světa!

Měsíční krajinu Wadi Rum,
místo spojené s postavou

Lawrence z Arábie!
Horu Nebo, odkud viděl Mojžíš 

zemi zaslíbenou!

Nenechte si ujít:

J ordánsko je velice opomíjenou turistickou destinací, i když je 
jednou z nejkrásnějších, nejpohostinnějších a nejbezpečnějších 

zemí Blízkého východu. Na historické památky zde narazíte 
téměř na každém kroku. Při putování neopomeňte navštívit jeden 
z nových divů světa, slavné růžové skalní město Petra. Za další 
světový unikát se považuje Mrtvé moře, což je velké jezero, které leží 
394 metrů pod úrovní oceánu a je 9x slanější než voda v oceánech. 
Koupání v něm působí blahodárně na kůži i revma. Fantastické 
potápění nabízí Rudé moře. Nadchne Vás měsíční krajina Wadi 
Rum, místo spojené s postavou Lawrence z Arábie. Navštivte bib-
lická místa, kde byl pokřtěn Ježíš, či horu Nebo, odkud Mojžíš 
viděl zemi zaslíbenou. Nejvhodnějšími a nejteplejšími měsíci na 
pobyt u moře je období od května do října. Pro cestu do Jordánska 
nepotřebujete žádné očkování. Mrtvé moře je nejníže položeným 
místem na Zemi a patrně též jedním z nejteplejších. Aqaba je 
nejvýznamnější plážové letovisko rozložené u Akabského zálivu, 
obklopené vysokými horami pouště, které se po většinu roku těší 
velice příjemnému podnebí. Ve výstavbě je obrovský projekt Saraya 
s umělou lagunou, 1,5 km dlouhou pláží, marinou, vodním parkem, 
golfovým hřištěm a luxusními 5* i boutique hotely.
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www.kempinski.com

L uxusní resort na břehu Rudého moře u privátní písečné pláže 
Vám nabízí kvalitní gastronomii, místní pohostinnost a spoustu 

možností zábavy a rozptýlení!

Poloha: Aqaba. Kempinski Hotel Aqaba Red Sea leží přímo u vlastní privátní pláže, 
obklopený malebnými horami. Nedaleko se nachází centrum města, které nabízí 

spoustu nákupních i zábavních možností. 
Vzdálenost od letiště v Aqaba
cca 15 minut jízdy, od letiště v Ammanu 
cca 3,5 hodiny jízdy.
Vybavení hotelu: 170 pokojů 
a 30 suite, všechny s výhledem na moře. 
Klimatizace, 6 restaurací a barů, bazén 
(v zimě vyhřívaný), bar u bazénu, SPA 
centrum, fitness, potápění, šnorchlování, 
vodní sporty, windsurfing, kajaky, 
boutique, dětský klub, business centrum, 
konferenční sál, Wi-fi internet zdarma, 
pronájem aut. 
Vybavení deluxe pokojů: klimatizace, 
minibar (zdarma), sejf, varná konvice, fén, 
telefon, SAT/TV, Wi-fi internet zdarma, 
koupelna, sprcha, WC, balkon, výhled na 
moře, psací stůl. Možnost přistýlky pro 
dítě. 
Stravování: snídaně, možnost dokoupení 
polopenze – vše formou bufetu.

1, 2 Mövenpick Tala Bay Aqaba � � � � �   Unikátní resort s obrovskými bazény vhodný pro rodinnou dovolenou! Slevy pro děti do 16 let! 
3, 4 Radisson Blu Tala Bay � � � � �   Prvotřídní resort na břehu Rudého moře u vlastní pláže s pěti bazény!

Kempinski Hotel Aqaba Read Sea � � � � �  

Výběr dalších resortů u Rudého moře:

exot16_052-055_JOR.indd   54 9.9.2015   17:30:01



55

www.kempinski.com

Z ažijte luxus v nejnižším místě na Zemi! Mystický orientální
resort koncipovaný jako komplex visutých zahrad s lagunami, 

vodopády a bazénky!

Poloha: Kempinski Hotel Ishtar Dead Sea leží na severním břehu Mrtvého moře,
400 m pod úrovní moře, přímo u nejdelší privátní pláže v Jordánsku. Vzdálenost
od letiště v Ammanu cca 50 minut jízdy.

Vybavení hotelu: 269 pokojů a 76 suite 
v hlavní budově nebo ve vilové části
či v budově Ishtar, všechny s výhledem na 
moře. Klimatizace, 9 restaurací a barů, 
9 bazénů vč. dětského (některé teplotně 
regulované), Anantara Spa, fitness, tenis, 
boutique, kadeřník, dětský klub, business 
centrum, konferenční sál, hlídání dětí, 
Wi-fi internet zdarma. 
Vybavení superior pokojů: klimatizace, 
minibar a ovoce (zdarma), sejf, varná 
konvice, fén, telefon, SAT/TV, Wi-fi 
internet zdarma, koupelna, sprcha, WC, 
balkon nebo terasa, výhled na moře, 
psací stůl. Možnost přistýlky pro dítě. 
Stravování: snídaně, možnost dokoupení 
polopenze – vše formou bufetu.

1, 2 Mövenpick Dead Sea � � � � � Oáza klidu na břehu Mrtvého moře! Slevy pro děti do 16 let!
3, 4 Winter Valley Warwick � � � �  Ideální místo pro relaxační dovolenou! Vynikající poloha pro poznání Jordánska!

Kempinski Hotel Ishtar Dead Sea � � � � �  

Výběr dalších resortů u Mrtvého moře:
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M nozí říkají, že je to nejkrásnější místo v Africe, spojené
s kouzlem Orientu a představami exotického ráje plného

kokosových palem, pestrobarevných korálových útesů a s kilome-
try bílého písku, omývaného tyrkysovou vodou Indického oceánu. 
Hlavní ekonomickou aktivitou je pěstování palmy Raffia, koření 
(hřebíček, skořice, zázvor, kardamon, muškátový oříšek a pepř)
a v poslední době se zde velmi rychle rozvíjí cestovní ruch. Naprostá 
většina obyvatel Zanzibaru je muslimského vyznání.  Místní lidé 
jsou velice přátelští a vstřícní. Při každém setkání, Vás kdokoli 
s úsměvem pozdraví melodickým “džambóó” (ahoj). Nic pro ně není 
problém, jsou ještě nezkaženi masovou turistikou. Svoje pochopení, 
pohostinnost a vstřícnost často vyjadřují slovy “Hakuna Matata”, 
která se jakoby linou celým jejich životem. Hlavní město s nejstarší 
čtvrtí Stone Town je zapsané na seznamu dědictví UNESCO.
Jde o arabský labyrint pokroucených úzkých uliček plných paláců, 
rezidencí a bazarů. Naleznete zde překrásnou architekturu různých 
vlivů i typické řezbářsky zdobené dveře, z nichž každé jsou doslova 
mistrovským dílem. Nejvzácnějšími obyvateli ostrova  jsou malé 
opičky guerézy červené a setkat se s nimi můžete v zanzibarském 
národním parku Jozani Forest nebo v Keni. 

Nejkrásnější a nejzajímavější místo v celé Africe

Oficiální název: Zanzibar (Tanzanie)
Hlavní město: Zanzibar
Poloha: Indický oceán
Rozloha: ostrov Unguja 1658 km2,
ostrov Pemba 984 km2

Počet obyvatel: 990 000
Státní zřízení: republika prezidentského 
typu
Jazyk: angličtina, svahilština
Měna: tanzanský šilink (100 TZS =
cca 1,10 Kč, kurs platný k 1.7.2015)
Cestovní doklady: cestovní pas, jehož 
platnost je minimálně o 6 měsíců delší 
než je pláno vaný pobyt a vstupní vízum, 
které obdržíte při příletu na letišti 
(cca 50 USD).
Odletová taxa: cca 40 USD
Časový posun k CET: +1 hodina v létě, 
+2 hodiny v zimě
Orientační doba letu: 12 hodin

Nejslavnější architektonický prvek 
Stone Townu – dřevěné řezbářsky 

zdobené dveře

Nejvzácnější obyvatele ostrova – 
malé opičky guerezy červené

v národním parku Jozani Forest
Výlet na pozorování delfínů či 

potápění v okolí Zanzibaru

Nenechte si ujít:
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www.theresidence.com/zanzibar

L uxusní vilový resort s privátními bazény v palmovém háji
u krásné pláže s jemným bílým pískem, kde se snoubí to nejlepší 

z místní kultury a mezinárodního luxusu! Slevy pro děti do 15 let!

Poloha: jihozápadní pobřeží. Resort nově otevřený v roce 2011 patří do řetězce 
Cenizaro Hotels & Resorts a je také členem společenství The Leading Hotels of the 
World. Leží osamoceně v rozlehlé palmové zahradě, na nádherné a dlouhé bílé 
písečné pláži, cca 20 minut jízdy od rybářské vesnice Kizimkazi, odkud se vyjíždí na 
oblíbené výlety za delfíny. Vzdálenost od letiště cca 55 minut jízdy.
Vybavení resortu: 66 elegantních a moder ních vil, všechny s prostornou terasou 
s plážovými lehátky a privátním bazénem. 2 restaurace, bar, bazén s prosklenými 

stěnami a výhledem na oceán, SPA 
centrum, fitness, potápění, šnorchlování, 
vodní sporty, kite surfing, šlapací kola, 
kajaky, rybaření, tenis, boutique, dětský 
klub, hlídání dětí, internet. 
Vybavení Luxury Garden Villy: každá 
vila se skládá z odděleného obývacího 
pokoje, ložnice, prostorné koupelny
a šatny. Koupelna s volně stojící vanou 
přechází v malou zahrádku, kde najdete 
venkovní sprchu. K dispozici máte 
také svou rozlehlou terasu s privátním 
bazénem, posezením a plážovými lehátky 
se slunečníky. Součástí vybavení jsou 
také 2 jízdní kola. Klimatizace, ventilátor, 
minibar, sejf, varná konvice, fén, telefon, 
SAT/TV, CD/DVD přehrávač, internetová 
přípojka, koupelna, sprcha, WC, 
moskytiéra. Možnost přistýlky a možnost 
ubytování 2 dětí. 
Stravování: polopenze, možnost 
dokoupení plné penze a ALL INCLUSIVE.

1 Baraza � � � � � � Exkluzivní boutique resort ve stylu sultánského paláce u jedné z nejkrásnějších pláží světa!  
2  La Gemma Dell’Est � � � � � Jedinečný ve svahu vystavěný resort oddělený od bělostné pláže tropickou zahradou!
3 The Palms � � � � � � Pouhých 6 prostorných privátních vil v tropické zahradě s bazénem a přímo u moře!
4  Double Tree Nungwi � � � � Resort na nejsevernějším výběžku ostrova, odkud můžete pozorovat úchvatné západy slunce!

The Residence Zanzibar � � � � � �  

Výběr dalších resortů na Zanzibaru:
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www.emerald-collection.com

V elmi atraktivní a elegantní resort je směsicí africké a arabské 
architektury, která je doplněna prvky moderního italského 

designu! V zahradě plné vzrostlých palem na břehu tyrkysových
vod Indického oceánu!

Poloha: severovýchodní pobřeží, přímo na bílé písečné pláži Kiwengwa, v tropické 
zahradě, vzdálenost od letiště cca 45 minut jízdy.
Vybavení resortu: 104 de luxe garden pokojů, 40 junior suite s výhledem na moře, 
10 junior suite s jacuzzi s výhledem na moře a 3 beach vily s jacuzzi, privátním 
bazénem. 5 restaurací, 3 bary, 2 bazény, dětský bazén, SPA centrum, fitness, 
potápění, šnorchlování, vodní sporty, windsurfing, katamarány, kanoe, rybaření, 

tenis, plážový volejbal, plážový fotbal, 
billiard, animační programy, boutique, 
business centrum, konferenční sál, hlídání 
dětí, Wi-fi internet, půjčovna kol, shuttle 
bus do hlavního města.
Vybavení de luxe pokojů: klimatizace, 
ventilátor, minibar, sejf, varná konvice, 
fén, telefon, SAT/TV, CD/DVD přehrávač, 
internetová přípojka, koupelna, sprcha, 
WC, terasa, moskytiéra. Možnost 
přistýlky.
Stravování: formou ALL INCLUSIVE.

1 BlueBay Beach Resort � � � � Výborný poměr kvality a ceny, slevy pro děti do 16 let! 
2  Sultan Sands Island � � � � Příjemný přízemní resort v africkém stylu přímo u krásné písečné pláže!
3 Neptune Pwani Beach � � � �  Ideální příjemné a prostorné útočiště pro ty, kdo kladou důraz na detail!
4  Diamonds Mapenzi Beach � � � �  Užijte si krásy tropické přírody v palmových zahradách nebo u tyrkysových vod Indického oceánu!

Dream of Zanzibar � � � � �   

Výběr dalších resortů na Zanzibaru:
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Země, kde vzniklo safari

Oficiální název: Keňská republika 
Hlavní město: Nairobi
Poloha: Indický oceán
Rozloha: 582 650 km2

Počet obyvatel: 44 350 000
Státní zřízení: pluralitní republika 
s jednokomorovým parlamentem 
Jazyk: angličtina, svahilština
Měna: keňský šilink (100 KES = 24,50 Kč, 
kurs platný k 1.7.2015)
Cestovní doklady: cestovní pas, jehož 
platnost přesahuje minimálně o 6 měsíců 
dobu pobytu v zemi a vstupní vízum, 
o které je nutné zažádat online na 
internetu (cca 51 USD).
Odletová taxa: cca 40 USD
Časový posun k CET: +1 hodina v létě, 
+2 hodiny v zimě
Doprava: lety jsou realizovány 
pravidelnými  linkami Condor, Turkish 
Airlines, Lufthansa a Swiss.
Orientační doba letu: 11 hodin

Návštěvu masajské vesnice Plavbu tradiční svahilskou plachetnicí
Výlet na safari do národních parků 

Masai Mara, Tsavo, Amboseli…

T ato nádherná země leží na východním pobřeží rovníkové 
Afriky. Krajina je tvořená vysokými horami střídajícími se 

s jezery, savanou, lesy a pláněmi. Keňské pobřeží dlouhé 536 km 
je tvořeno plážemi s jemným bílým pískem a je omýváno teplými 
vlnami průzračného, blankytně modrého Indického oceánu. Můžete 
zde strávit odpočinkovou dovolenou s koupáním v teplém oceánu, 
kde díky korálovému útesu, který se táhne podél pobřeží Keni, lze 
při šnorchlování obdivovat krásy podmořského života. Když už 
se vydáte do Keni, není možné vynechat safari. Pozorování divoké 
zvěře v její domovině je zážitek na celý život, který ve Vás probudí 
lásku k africké přírodě a bude Vás nutit se sem stále vracet. Vedle 
světoznámých národních parků, jako je Masai Mara nebo Amboseli, 
Keňa nabízí skvostné bílé pláže, hory i pouště, tradiční autentické 
domorodé kultury i moderní umění. K tomu si přidejte neuvěřitelnou 
zeměpisnou rozmanitost a máte už milion různých důvodů proč 
si nenechat návštěvu této fascinující země nenechat ujít. Objevte 
s námi krásnou Keňu plnou slunce, divokých zvířat a tropických 
pláží! Zájezd do Keni Vás zavede do divoké přírody, kde volně žijí 
tisíce afrických zvířat. Safari v Keni ale není zdaleka to jediné, co 
tenhle kousek černého kontinentu ukrývá …

Nenechte si ujít:
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www.swahilibeach.com

U nikátní hotel ve směsi různorodých architektonických stylů 
východní Afriky, Arábie, Indie a Zanzibaru! Ponořte se do

světa bohaté swahilské kultury a nechte se hýčkat bezkonkurenčním 
servisem! Pro náročné!

Poloha: Diani Beach, hotel nově otevřený v roce 2011 leží v zahradě plné palem, 
kaskádovitě položených bazénů, přímo u písečné pláže. V blízkosti se nachází 

1,2  Baobab Beach Resort � � � � � Jeden z neoblíbenějších resortů v této oblasti!
3,4 Neptune Palm Beach � � � � � Boutique resort v tradičním svahilském stylu přímo na břehu moře!

Swahili Beach Hotel � � � � �  

Výběr dalších resortů na Diani Beach:

mistrovské 18-ti jamkové golfové hřiště. 
Vzdálenost od letiště v Mombase 
cca 45 km (cca 70 minut).
Vybavení hotelu: 16 standardních 
pokojů v hlavní budově, 92 superior 
pokojů a 14 executive suite. Klimatizace, 
4 restaurace, 4 bary, komplex kaskádovitě 
položených bazénů, SPA centrum, 
fitness, potápění, šnorchlování, vodní 
sporty, windsurfing, rybaření, safari, golf, 
boutique, business centrum, konferenční 
sál, Wi-fi internet. 
Vybavení standardních pokojů: 
klimatizace, ventilátor, minibar, sejf, 
varná konvice, fén, telefon, SAT/TV, Wi-fi 
internet, koupelna, sprcha, WC. Možnost 
přistýlky pro dítě.
Stravování: polopenze formou bufetu, 
možnost dokoupení plné penze.
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http://dreamofafrica.diamondsresorts.com/

L uxusní boutique resort s thalassotherapy centrem v přímořském 
letovisku Malindi severně od Mombasy! Profesionální personál 

je připraven uspokojit všechny Vaše představy a touhy!

Poloha: Malindi, Diamonds Dream of Africa, resort patřící do společnosti Small 
Luxury Hotels of the World, leží v tropické zahradě, přímo u bílé písečné pláže, 
10 minut od centra městečka. Vzdálenost od letiště v Mombase cca 2 hodiny jízdy.

Vybavení resortu: 35 junior suite 
a suite. Klimatizace, 2 restaurace, 2 bary, 
bazén, SPA a thalassotherapy centrum, 
fitness, potápění, šnorchlování, vodní 
sporty, windsurfing, katamarány, kanoe, 
rybaření, safari, plážový volejbal, stolní 
tenis, animační programy, diskotéka, 
boutique, business centrum, lékař, hlídání 
dětí, Wi-fi internet zdarma. Některé 
výše uvedené aktivity jsou dostupné 
v nedalekém sesterském resortu Sandies 
Tropical Village.
Vybavení junior suite: klimatizace, 
ventilátor, minibar, sejf, varná konvice, 
fén, telefon, SAT/TV, Wi-fi internet 
zdarma, koupelna, jacuzzi, sprcha, WC, 
sedací souprava, balkon nebo terasa. 
Možnost ubytování 3 dospělých osob 
a přistýlky pro dítě.
Stravování: formou ALL INCLUSIVE.

1,2 Coconut Village � � � � Ideální volba jak pro páry, tak pro rodiny s dětmi!
3,4  Tropical Village � � � � Ve stylu tradiční masajské vesnice se spoustou možností zábavy a sportovního vyžití!

Diamonds Dream of Africa � � � � �   

Výběr dalších resortů v Malindi:
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Nikde jinde na světě nenajdete tak unikátní flóru a faunu 

Oficiální název: Seychelská republika
Hlavní město: Victoria
Poloha: Indický oceán
Rozloha: 455 km2

Počet obyvatel: 91 650
Státní zřízení: pluralitní republika
s jednokomorovým parlamentem
Jazyk: angličtina, francouzština, kreolština
Měna: seychelská rupie (1 SCR = cca 
1,85 Kč, kurs platný k 1.7.2015)
Cestovní doklady: cestovní pas, jehož 
doba platnosti je minimálně o 3 měsíce 
delší než plánovaný pobyt a zpáteční 
letenka.
Časový posun k CET: + 2 hodiny
v létě, + 3 hodiny v zimě
Orientační doba letu: 12 hodin

Mahé – ostrov s nejmenším 
hlavním městem na světě Victoria

Největší kokosový ořech na světě 
Coco de Mer ve tvaru ženského klína

Anse Source d’Argent – 
nejfotogeničtější pláž Seychel

Nenechte si ujít:

N a světě je řada míst, o kterých se mluví jako o ráji na Zemi. Bílé 
pláže, neuvěřitelně modré moře, kokosové palmy, měkké tvary 

skal, to všechno umocňuje dojem, že jste se opravdu ocitli v ráji. 
Seychely zahrnují 115 ostrovů (7 obydlených). Rozprostírají se 
v záp. části Indického oceánu, asi 1600 km od Afriky. Chlubí se více 
jak 70 plážemi, z nichž více než polovina patří k nejkrásnějším na 
světě. Je to země ostrovů, z nichž nejrušnější, největší a s největším 
počtem hotelů  je Mahé, kde je i mezinárodní letiště. Pobřeží ostro va 
je velmi členité, naleznete zde dlouhé písečné pláže i malá malebná 
zákoutí mezi žulovými masivy.  Praslin je druhý největší ostrov 
(12 x 5 km) s parkem Vallée de Mai, kde rostou palmy Coco de 
Mer s ořechy ve tvaru ženského klína. Ostrov obklopují maličké 
ostrůvky i korálové útesy a je skutečnou oázou klidu. Silhouette 
Island  je třetí největší ostrov (20 km2), vulkanického původu, ležící 
v blízkosti reefu s bohatým podmořským životem. Frégate Island je 
granitový ostrov v těsné blízkosti rovníku se 7 písečnými plážemi 
a je raj skou oázou 1 unikátního resortu. Sainte Anne Island je nej-
větší ze 6 ostrovů a má 2 úchvatné pláže a pouze 1 luxusní resort. 
Desroches Island je ostrov, který si zachoval svůj původní ráz 
a konečně Denis Island je rájem pro potápěče. 
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www.banyantree.com/seychelles

L uxusní a velmi diskrétní resort v kreolském stylu s exklusivními 
Spa pro nejnáročnější klientelu! Palmové zahrady na skaliskách, 

úchvatné výhledy přes okraj bazénu, nádherná zátoka s brilantní 
pláží! Obrovské vily s vlastními bazény! Slevy pro děti do 16 let!

Poloha: Mahé Island, vilový resort leží na jihozápadním pobřeží ostrova, přímo 
u 800 m dlouhé panenské písečné pláže Intendance Bay, která patří k jedněm 

z nejlepších na světě, v rozlehlé 117 ha 
tropické zahradě. Vzdálenost od letiště
cca 30 minut.
Vybavení resortu: 60 luxusních vil, 
všechny s privátním bazénem, renovovány 
v průběhu roku 2013. Klimatizace, 
3 restaurace, snack-bar, bazén s barem,
Banyan Tree Spa (lázně, masáže, 
salón krásy a další), fitness, potápění, 
šnorchlování, vodní sporty, windsurfing, 
kajaky, rybaření, tenis, boutique, internet, 
knihovna, pronájem aut.
Vybavení Hillside Pool vil: klimatizace, 
ventilátor, minibar, sejf, varná konvice, 
fén, tele fon, SAT/TV, CD/DVD přehrávač, 
internetová přípojka, koupelna, sprcha, 
WC, terasa s bazénem a plážovými 
lehátky, ložnice, obývací část a jídelna. 
Možnost přistýlky pro dítě.
Stravování: snídaně formou bufetu, 
možnost do koupení polopenze formou 
menu nebo á la carte.

1 Maia � � � � � � Skvost v naší nabídce nejluxusnějších resortů! Nádherné pláže, nádherné výhledy!
2  Kempinski Seychelles � � � � � Objevte svět výjimečných zážitků a užijte si dovolenou na rajském ostrově!
3 Hilton Northolme � � � � � � Terasovitě položený resort s úchvatnými výhledy na Indický oceán!
4  Avani Barbarons � � � � Nový resort prestižní skupiny Avani u třpytivě bílé pláže!

Banyan Tree Seychelles � � � � � �  

Výběr dalších resortů na ostrově Mahé:
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http://epheliaresort.constancehotels.com

M agické místo k oživení Vašich smyslů! Jeden z největších resortů 
v Indickém oceánu! Prostorné moderní ubytování obklopené 

bujnou tropickou svěží vegetací! Vhodný pro rodiny s dětmi!

Poloha: Mahé Island, v únoru 2010 nově otevřený resort patřící do společenství 
Unique Resorts Collection leží na dvou plážích, které patří k nejkrásnějším na ostrově 
a nabízí svým klientům úžasný výhled na mořský národní park Port Launay.

Resort je umístěný ve 120 ha luxusní 
zahradě plné tropické vegetace.
Vzdálenost od letiště cca 40 minut jízdy.
Vybavení resortu: 184 junior suite, 
40 senior suite, 53 vil pěti kategorií 
s privátním bazénem. 5 restaurací, 5 barů, 
4 bazény, SPA centrum, fitness, jóga, 
potápění, šnorchlování, vodní sporty, 
windsurfing, šlapací kola, katamarány, 
kajaky, rybaření, tenis, squash, boutique, 
kadeřník, dětský klub, konferenční sál, 
hlídání dětí, Wi-fi internet.
Vybavení junior suite: klimatizace, 
ventilátor, minibar, sejf,  fén, telefon, 
SAT/TV, CD/DVD přehrávač, Wi-fi internet 
zdarma, iPod přípojka, koupelna, sprcha, 
WC, balkon nebo terasa, sedací souprava. 
Možnost přistýlky pro dítě.
Stravování: polopenze, možnost 
dokoupení plné penze – vše formou 
bufetu.

1 Le Méridien Fisherman’s � � � � � Jeden z prvních legendárních hotelů na ostrově! 
2  Double Tree – Allamanda � � � �  Spousta možností zábavy a volnočasových aktivit!
3 Coral Strand � � � �  Jeden z nejoblíbenějších hotelů na ostrově, skvělý poměr kvality a ceny! 
4  Berjaya Beau Vallon � � �  Oblíbený hotel ideální pro klienty hledající aktivní dovolenou!

Constance Ephelia Resort � � � � �   

Výběr dalších resortů na ostrově Mahé:
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www.raffles.com/praslin

J edinečný luxusní resort na ostrově Praslin! Všechny vily
s privátním bazénem! Největší lázně v seychelském souostroví! 

Trendy střešní bar Takamaka Terrace Lounge s úchvatnými výhledy 
na oceán a celý resort! Slevy pro děti do 17 let!

Poloha: Praslin Island, v únoru 2011 nově otevřený luxusní resort společenství 
Raffles leží na severním pobřeží u 500 m dlouhé bílé písečné pláže Anse Takamaka 
s výhledem na ostrov Curieuse, v blízkosti národního parku Valée de Mai.
Vzdálenost od letiště cca 30 minut jízdy. Resort má svůj vlastní helipad.

Vybavení resortu: 86 elegantních 
a prostor ných vil různých kategorií, všechny 
s privátním bazénem a výhledem na oceán. 
6 restaurací a barů, bazén, Raffles Spa, 
fitness, jóga, potápění, šnorchlování, vodní 
sporty, kajaky, kanoe, rybaření, jízda na 
koni, výlety helikoptérou, golf, boutique, 
dětský klub, business centrum, hlídání 
dětí, Wi-fi internet zdarma, pronájem aut, 
půjčovna kol. K dispozici klientům je 
24 hodin denně Butler service.
Vybavení Bay View Pool vily: klimatizace, 
minibar, vinotéka, sejf, Nespresso přístroj, fén, 
telefon, 42” SAT/TV, CD/DVD přehrávač, Wi-fi 
internet zdarma, iPod přípojka, koupelna, 
sprcha, WC, venkovní sprcha, terasa 
s privátním bazénem a plážovými lehátky, 
venkovní pavilón, sedací souprava. Možnost 
ubytování až 2 dětí do 17 let.
Stravování: snídaně formou bufetu, 
možnost dokoupení polopenze nebo 
plné penze formou kombinace bufetu 
a servírovaného menu.

1,2 Constance Lémuria � � � � � Perfektní resort s jediným 18-ti jamkovým golfovým hřištěm na Seychelách. 
3  Castello Beach � � � � Boutique hotel na jedné z nejatraktivnějších pláží, vhodný pro rodiny s dětmi!
4 Paradise Sun � � � � Malý ráj na Zemi, který nebudete chtít opustit!

Raffles Praslin Seychelles � � � � � �  

Výběr dalších resortů na ostrově Praslin:
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www.hiltonseychelleslabriz.com

U nikátní místo pro náročné, dovolená v luxusu, privátní vily,
romantický ráj! Najdete jej na třetím největším ostrově

Seychel o rozloze 20 km2, který je vulkanického původu,
a nachází se cca 20 km severozápadně od ostrova Mahé.
Poloha v blízkosti korálového reefu a granitových útesů s bohatým 
podmořským životem!

Poloha: Silhouette Island, luxusní komplex patřící od roku 2011 do společenství 
Hilton, otevřený v roce 2006, leží u 1,5 km dlouhé bílé písečné pláže v tropické 

džungli malého ostrova. Vzdálenost od 
Mahé cca 45 minut jízdy lodí.
Vybavení resortu: 30 Garden vil, 
63 Beach front vil a 17 vil s privátním 
bazénem a 1 pre zidentská vila. 
7 restaurací a barů, bazén, dětský 
bazén, SPA centrum, fitness, potápění, 
šnorchlování, vodní sporty, rybaření, tenis, 
boutique, lékař, Wi-fi internet, půjčovna 
CD/DVD, dětský klub. Všichni klienti mají 
k dispozici jízdní kola.
Vybavení Garden Vil: klimatizace, 
minibar, varná konvice, fén, SAT/TV,
CD/DVD přehrávač, Wi-fi internet, open 
air koupelna, sprcha, WC, venkovní 
sprcha, terasa s nábytkem. Možnost 
přistýlky a možnost ubytování až 2 dětí 
ve vile.
Stravování: snídaně formou bufetu, 
možnost dokoupení polopenze nebo 
plné penze formou kombinace bufetu 
a servíro vaného menu či á la carte.

1,2 Desroches Island � � � � � Ostrov plný kokosových palem obehnaný 15 km bělostně písečných pláží! 
3,4 Denis Island � � � � Oblíbený mezi milovníky absolutně klidné dovolené i mezi potápěči!

Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa � � � � � 

Výběr dalších resortů na Seychelských ostrovech:
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www.sainteanne-resort.com

J eden z nejoblíbenějších resortů na Seychelách, umístěný
na privátním ostrově, vhodný na líbánky! Resort je proslulý 

výjimečným servisem a svým klientům nabízí úžasné’
gastronomické zážitky! Slevy pro děti do 17 let!
Stravování formou ALL INCLUSIVE.

Poloha: Sainte Anne Island, na privátním tropickém ostrově o rozloze 220 ha, 
v srdci unikátního mořského parku, cca 10 minut jízdy lodí od ostrova Mahé.

Pro rezervaci letenek a další informace navštivte emirates.cz, volejte Emirates na čísle 239 016 320 nebo kontaktujte svou cestovní kancelář.

Exkluzivní vína a destiláty  Povolená hmotnost zavazadel 40 kg

Pro rezervaci letenek a další informace navštivte emirates.cz, volejte Emirates na čísle 239 016 320 nebo kontaktujte svo

Exkluzivní vína a destiláty Povolená hmotnost zavazadel 40 kg

Vyspěte se 
  v Business Class 
nadpozemsky dobře 
Dokonalý odpočinek v pohodlných plně polohovatelných 
sedadlech v Business Class Vám přinese spoustu 
inspirace. Pobavte se u nejnovějších komedií a ochutnejte 
gurmánskou kuchyni. Vaší jedinou starostí během letu 
tak bude Váš účes. Dopřejte si novou úroveň životního 
komfortu.

emirates.cz

14869_Emirates_ESO-ad_Brozury_Let_175x250.indd   1 27.07.15   16:13

Resort byl kompletně renovován v roce 
2008.
Vybavení resortu: 87 vil tří kategorií, 
v tropických zahradách, některé 
s privátním bazénem, všechny s výhledem 
na moře. 5 restaurací, 2 bary, bazén, Spa 
by Clarins, jóga, potápění, šnorchlování, 
vodní sporty, šlapací kola, kajaky, tenis, 
plážový volejbal, badminton, fotbal, 
stolní tenis, billiard, boutique, dětský 
klub, hlídání dětí, Wi-fi internet zdarma, 
pronájem aut, půjčovna CD/DVD.
Vybavení garden vil: klimatizace, 
minibar, sejf, varná konvice, fén, telefon,
SAT/TV, CD/DVD přehrávač, Wi-fi internet 
zdarma, koupelna, sprcha, WC, terasa, 
sedací souprava, plážová lehátka, vlastní 
jízdní kola. Možnost ubytování 1 dítěte
do 17 let.
Stravování: snídaně, možnost dokoupení 
polopenze nebo ALL INCLUSIVE.

1,2 Frégate Island Private � � � � � � Granitová perla porostlá nespoutanou tropickou vegetací! 
3,4 Enchanted Island � � � � � � Na dosah ruky máte jeden z nejpestřejších podmořských světů!

Sainte Anne Resort & Spa � � � � �  

Výběr dalších resortů na Seychelských ostrovech:
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Pro rezervaci letenek a další informace navštivte emirates.cz, volejte Emirates na čísle 239 016 320 nebo kontaktujte svou cestovní kancelář.

Exkluzivní vína a destiláty  Povolená hmotnost zavazadel 40 kg

Pro rezervaci letenek a další informace navštivte emirates.cz, volejte Emirates na čísle 239 016 320 nebo kontaktujte svo

Exkluzivní vína a destiláty Povolená hmotnost zavazadel 40 kg

Vyspěte se 
  v Business Class 
nadpozemsky dobře 
Dokonalý odpočinek v pohodlných plně polohovatelných 
sedadlech v Business Class Vám přinese spoustu 
inspirace. Pobavte se u nejnovějších komedií a ochutnejte 
gurmánskou kuchyni. Vaší jedinou starostí během letu 
tak bude Váš účes. Dopřejte si novou úroveň životního 
komfortu.

emirates.cz
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Ostrov snů a nadpozemský ráj v Indickém oceánu

Oficiální název: Republika Mauricius
Hlavní město: Port Louis
Poloha: Indický oceán
Rozloha: 2040 km2

Počet obyvatel: 1 296 000
Státní zřízení: pluralitní republika 
s jednokomorovým parlamentem
Jazyk: angličtina a francouzština
Měna: mauricijská rupie (1 MUR =
cca 0,70 Kč, kurs platný k 1.7.2015)
Cestovní doklady: platný cestovní pas. 
Časový posun k CET: +2 hodiny v létě, 
+3 hodiny v zimě
Orientační doba letu: 13 hodin

Platný svatební obřad i líbánky!
Plavbu katamaránem podél

pobřeží ostrova!
Plavbu ponorkou v hloubce

35 metrů!

M auritius je ostrov plný zeleně, potůčků, vodopádů, pralesů, 
malebných vesniček a 330 km pobřeží, chráněného

korálo vými útesy. Leží 2000 km od Afriky a 800 km od 
Madagaskaru, poblíž ostrova Réunion. Ostrov původně sopečného 
původu je oblíbený především rodinami s dětmi a také golfisty.
My nabízíme pobyty v Grand Baie, místě plném restaurací, obchodů, 
barů, kasin a diskoték. V Grand Gaube  na severovýchodním
pobřeží, na poklidné bílé písečné pláži, v Belle Mare s 10 km pláží
na východním pobřeží, táhnoucí se od Trou d’Eau Douce
na sever k Pointe de Flacq a patřící k tomu nejlepšímu, co Mauritius 
z bílého písku a azurového moře nabízí. Dále v letovisku Bel Ombre 
v jižní části ostrova s luxusním golfovým hřištěm, v Tamarin
v jihozápadní části ostrova, kde najdete krásné pláže  a  jedno
z nejoblíbenějších míst pro surfaře. Celá vesnice je obklopena 
slanými jezírky. Dominantou je hora Le Morne, která není přístupná 
turistům. Místo Mahébourg je ideální pro poznání jižního
a západního pobřeží. V blízkosti najdete příjemné písečné pláže
a také mořský park Blue Bay, Flic-en-Flac u rozlehlých pláží 
a 2 km jižněji exkluzivní letovisko Wolmar s řadou luxusních 
kapa cit. Pobyt na Mauritiu se velmi často kombinuje s pobytem 
na ostrově Réunion či pobytem ve Spojených arabských emirátech.

Rádi Vám zajistíme:
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www.fourseasons.com/mauritius

R esort prestižního hotelového řetězce je skvělou volbou nejen
pro golfisty, ale i pro jejich doprovod či rodiny s dětmi. 

Ubytování v prostorných a luxusních vilách s privátními bazénky! 

Poloha: na jihovýchodním pobřeží ostrova v oblasti Anahita, na klidném 
poloostrůvku, přímo u nádherné bílé písečné pláže v zahradě plné kokosových 
palem. Celý komplex zachovává typický mauricijský duch, s důrazem na místní 
architekturu a prvotřídní materiály. Vzdálenost od letiště cca 45 minut jízdy,
od hl. města Port Louis cca 70 minut jízdy. Součástí resortu je mistrovské
18-ti jamkové golfové hřiště projektované profesio nálním golfistou Ernie Elsem. 
Klienti resortu mají neomezený golf v ceně pobytu.
Vybavení resortu: 136 vil, suite a residencí o několika ložnicích. 5 restaurací 

a barů, 3 bazény, dětský bazén, SPA 
centrum, fitness, aerobic, potápění, 
šnorchlování, vodní sporty, windsurfing, 
kitesurfing, šlapací kola, parasailing, vodní 
lyže, wake-boarding, katamarány, kajaky, 
rybaření, tenis, jízda na koni, golf, stolní 
tenis, billiard, hrací automaty, boutique, 
výlety helikoptérou, skydiving, dětský 
klub, business centrum, konferenční sál, 
Wi-fi internet zdarma, pronájem aut, 
půjčovna kol.
Vybavení Garden Pool Vil: klimatizace, 
ventilátor, minibar, sejf, varná konvice, 
Nespresso přístroj, fén, telefon, SAT/
TV, CD/DVD přehrávač, iPod přípojka, 
Wi-fi internet zdarma, koupelna, sprcha, 
WC, zahrada s venkovní sprchou, terasa 
s posezením a privátním bazénem, 
lehátka k odpočinku. Možnost přistýlky. 
Stravování: polopenze, snídaně formou 
bufetu, večeře formou tříchodového menu á 
la carte.

1,2 One & Only Le St. Géran � � � � � � Na vlastním poloostrově, jehož součástí je vlastní 9-ti jamkové golfové hřiště!  
3,4 Maradiva Villas � � � � � Ubytování v prostorných vilách s vlastním bazénem u nádherné pláže!

Four Seasons Resort Mauritius at Anahita � � � � � �  www.fourseasons.com/mauritius

Výběr dalších resortů na Mauritiu:
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www.paradis-hotel.com

H otel nabízí perfektní mix luxusu a soukromí, široké sportovní 
vyžití a je přímo rájem golfistů! Vedle běžných vodních sportů 

nabízí mistrovské golfové hřiště, tenisové kurty a moderní fitness! 
Pokoje nabízejí snad nejlepší výhledy na celém poloostrově!
Slevy pro děti až do 18 let!

Poloha: jihozápadní pobřeží ostrova, na poloostrově přímo u úpatí impozantní 
obrov ské skály Le Morne Brabant, u překrásné písečné pláže. Vzdálenost od letiště 
cca 65 minut jízdy, od hl. města Port Louis cca 40 minut jízdy. Součástí hotelu je 
golfové hřiště Paradis Golf Club. Klienti mohou vyu žívat služeb sesterského hotelu 
Dinarobin. Kromě toho mají možnost vstupu do golfových klubů Golf du Château 
a Tamarina Golf Estate & Beach Club.

Vybavení hotelu: 100 pokojů, 186 
suite a 13 vil, všechny s výhledem na 
moře. 4 restaurace, 4 bary, bazén, Spa by 
Clarins, fitness, aerobic, pilates, potápění, 
šnorchlování, vodní sporty, windsurfing, 
šlapací kola, katamarány, kajaky, rybaření, 
tenis, volejbal, golf, stolní tenis, boutique, 
kadeřník, dětský klub, business centrum, 
konferenční sál, hlídání dětí, Wi-fi 
internet zdarma, pronájem aut, půjčovna 
kol, shuttle servis mezi hotelem Paradis 
a Dinarobin.
Vybavení de luxe pokojů: klimatizace, 
minibar, sejf, varná konvice, fén, telefon, 
SAT/TV, Wi-fi internet zdarma, koupelna, 
sprcha, WC, balkon nebo terasa,
výhled na moře. Možnost přistýlky.
Stravování: snídaně, možnost dokoupení 
polopenze nebo plné penze Plus
(vč. nápojů) – vše formou kombinace 
bufetu a servírovaného menu či á la carte. 

1,2 Dinarobin � � � � � � Prvotřídní hotel se špičkovými restauracemi a elitním lázeňským centrem! 
3,4 Royal Palm � � � � � � Tradiční mauricijská pohostinnost s mezinárodním standardem služeb!

Paradis Hotel & Golf Club � � � � �

Výběr dalších resortů na Mauritiu:
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www.beachcomber-hotels.com/hotel/shandrani-resort-spa

L uxusní ALL INCLUSIVE resort na třech plá žích vhodný 
především pro rodiny s dětmi! S neomezeným přístupem

zdarma na vlastní golfové hřiště a se spoustou aktivit pro každého! 
Slevy pro děti až do 18 let!

Poloha: jihovýchodní pobřeží ostrova, uprostřed vzrostlé zahrady, na vlastním 
poloostrově v zátoce Blue Bay u tří nádherných a separovaných pláží, obklopený 
přírodním mořským parkem.
Vzdálenost od letiště cca 15 minut jízdy, od hl. města Port Louis cca 40 km.

Vybavení resortu: 327 pokojů a suite 
různých kategorií, všechny s výhledem
na moře. Klimatizace, 5 restaurací, 2 bary, 
bazén, dětský bazén, SPA centrum, 
fitness, aerobic, potápění, šnorchlování, 
vodní sporty, windsurfing, šlapací kola, 
vodní lyže, kajaky, tenis, 9-ti jamkové 
golfové hřiště, boutique, dětský klub,
business centrum, konferenční sál, hlídání 
dětí, Wi-fi internet zdarma,
pronájem aut, půjčovna kol.
Vybavení superior pokojů: klimatizace, 
minibar, sejf, varná konvice, fén, telefon, 
SAT/TV, Wi-fi internet zdarma, koupelna, 
sprcha, WC, balkon nebo terasa, sedací 
souprava. Možnost přistýlky.
Stravování: snídaně, možnost dokoupení 
polopenze nebo ALL INCLUSIVE.

1 Le Victoria � � � � Hotel s jedním z největších sportovních center na ostrově! 
2  Long Beach Resort � � � � � Unikátní moderní resort v tropické zeleni!
3 Constance Belle Mare � � � � � Ráj golfistů – luxusní hotelový komplex, u dvou privátních golfových hřišť!
4  Shanti Maurice � � � � � Resort, kde zažijete autentickou mauricijskou atmosféru v luxusním provedení!

Shandrani Resort & Spa � � � � �  www.beachcomber-hotels.com/hotel/shandrani-resort-spa

Výběr dalších resortů na Mauritiu:
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www.luxresorts.com

V elmi oblíbený unikátní resort v koloniálním stylu v krásné 
tropické zahradě v těsné blízkosti majestátní skály Le Morne 

Brabant je naprostou oázou klidu a přírodní elegance!
Slevy pro děti až do 17 let!

Poloha: jihozápadní pobřeží ostrova, resort leží na poloostrově v těsné blízkosti 
majestátní skály Le Morne Brabant, u překrásné 600 m dlouhé písečné pláže, 
v tropické zahradě. Vzdálenost od letiště cca 60 minut jízdy, od hl. města Port Louis 
cca 40 minut jízdy. Nedaleko se nachází typická rybářská vesnice. V blízkosti se 

nacházejí golfová hřiště Tamarina
a Bel Ombre.
Vybavení resortu: 64 superior 
a 15 deluxe pokojů a 70 suite, všechny 
výhled na moře. 3 restaurace, 3 bary, 
4 bazény, dětský bazén, bar u bazénu, 
Lux* Me Spa, fitness, potápění, 
šnorchlování, vodní sporty, windsurfing, 
šlapací kola, vodní lyže, kajaky, rybaření, 
tenis, plážový volejbal, golf, stolní tenis, 
pétanque,  hrací automaty, boutique, 
kadeřník, dětský klub, business centrum, 
konferenční sál, hlídání dětí, Wi-fi internet 
zdarma, pronájem aut, půjčovna kol.
Vybavení superior pokojů: klimatizace, 
ventilátor, minibar, sejf, varná konvice, 
fén, telefon, SAT/TV, CD/DVD přehrávač, 
Wi-fi internet zdarma, koupelna, sprcha, 
WC, balkon nebo terasa, výhled na moře. 
Možnost přistýlky.
Stravování: snídaně, možnost dokoupení 
polopenze, plné penze nebo
ALL INCLUSIVE.

1 Lux� Belle Mare � � � � � Nádherný resort s obrovským bazénem uspokojí i tu nejnáročnější klientelu!
2  Lux� Grand Gaube � � � �� Stavba plně respektující čínské principy Feng Shui!
3 Tamassa by Lux�     � � � �  Prostorný a vzdušný hotel v tradičním architektonickém stylu! 
4  Merville Beach � � � � Příjemný hotel v zeleni u krásné písečné pláže v pěším dosahu Grand Baie!

Lux� Le Morne � � � � �  

Výběr dalších resortů na Mauritiu:
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www.maritim.com

E legantní designový hotel s velmi prostornými pokoji v krásné 
tropické zahradě u jedné z nejkrásnějších pláží ostrova!

Výhodný poměr kvality a ceny!

Poloha: na východním pobřeží ostrova v Belle Mare. Hotel inspirovaný stylem továren 
na výrobu cukrové křtiny leží u jedné z nejkrásnějších a nejlepších písečných pláží na 
ostrově. Vzdálenost od letiště cca 45 minut  a od hl. města Port Louis rovněž cca 45 
minut jízdy. Hotel se nachází v blízkosti turisticky známého ostrova Ile aux Cerfs.

Vybavení hotelu: 181 elegantních, 
moderních a velmi prostorných pokojů 
a suite, všechny s výhledem na moře. 
4 restaurace, 2 bary, bazén, whirlpool, 
dětský bazén, SPA centrum, fitness, 
potápění, šnorchlování, vodní sporty, 
šlapací kola, parasailing, kite-surfing, 
vodní lyže, katamarány, kanoe, rybaření, 
tenis, plážový volejbal, golf (v sesterském 
hotelu Maritim Hotel Mauritius), stolní 
tenis, pétanque, boutique, dětský klub, 
business centrum, konferenční sál, Wi-fi 
internet zdarma, pronájem aut.
Vybavení komfort pokojů: klimatizace, 
ventilátor, minibar, sejf, varná konvice, 
fén, telefon, SAT/TV, Wi-fi internet 
zdarma, koupelna, sprcha, WC, balkon 
nebo terasa, výhled na moře. Možnost 
přistýlky. 
Stravování: polopenze formou bufetu, 
možnost dokoupení ALL INCLUSIVE.

1,2 Outrigger Mauritius � � � � � Jedinečný resort evokující britský koloniální styl 17. století poblíž golfového hřiště! 
3,4 Ambre � � � � Resort u nádherné laguny! Jen pro dospělé!

Maritim Crystals Beach Hotel � � � �  

Výběr dalších resortů na Mauritiu:
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wwww.riu.com

S  oučást rozlehlého resortu na nejvzdálenějším konci poloostrova
u úžasné pláže a v překrásné zahradě! ALL INCLUSIVE hotel

jen pro dospělé!

Poloha: jihozápadní pobřeží ostrova, na poloostrově přímo u úpatí impozantní 
obrovské skály Le Morne Brabant, u překrásné písečné pláže. Hotel patřící do řetězce 
RIU hotels byl nově otevřený v roce 2015 a je součástí komplexu RIU Resort s dalšími 
2 sesterskými hotely Riu Creole a Riu Coral. Vzdálenost od letiště cca 65 minut jízdy, 

od hl. města Port Louis cca 40 minut 
jízdy.
Vybavení hotelu: 218 pokojů. 
4 restaurace, 5 barů, diskotéka, 2 bazény, 
dětský bazén, SPA centrum, fitness, 
aquagymnastika, potápění, šnorchlování, 
vodní sporty, windsurfing, kite-surfing, 
kajaky, golf, stolní tenis, animační 
programy, boutique, Wi-fi internet 
zdarma. Klienti hotelu mohou využívat 
gastronomická a další zařízení obou 
dalších hotelů v resortu (Riu Creole a Riu 
Coral).
Vybavení standard pokojů: klimatizace, 
minibar, sejf, varná konvice, fén, telefon, 
SAT/TV, Wi-fi internet zdarma, koupelna, 
sprcha, WC, balkon nebo terasa. 
Stravování: formou ALL INCLUSIVE 
(24 hodin).

1,2 Riu Creole � � � � Hotely patřící do řetězce RIU hotels byly nově otevřené v roce 2015 a jsou součástí komplexu
3,4 Riu Coral � � � � RIU Resort ještě spolu se sesterským hotelem jen pro dospělé Riu Le Morne.
  Vhodné pro rodiny s dětmi!

Riu Le Morne � � � �   

Výběr dalších resortů na Mauritiu:
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http://theravenala-hotel-mauritius.com

Z brusu nový po rozsáhlé rekonstrukci otevřený hotel
v koloniálním stylu s prostornými moderně vybavenými

pokoji typu suite, s částí jen pro dospělé, s obrovskými bazény
a romantickou řekou protékající celým areálem!
Klienti mají možnost čerpat stravu v 7 z 10 hotelových restaurací!

Poloha: na severozápadním pobřeží ostrova, v zátoce Balaclava, u krásné písečné 
pláže, v tropických zahradách. Hotel přivítá své první hosty v říjnu 2015. Vzdálenost 

od letiště cca 60 minut jízdy, od hl. města 
Port Louis cca 25 minut jízdy.
Vybavení hotelu: 272 suite různých 
kategorií. 10 restaurací, 5 barů, 
bazén (1000 m2), dětský bazén, SPA 
centrum, fitness, aquaaerobic, potápění, 
šnorchlování, vodní sporty, windsurfing, 
jízda na banánu, šlapací kola, parasailing, 
vodní lyže, kanoe, tenis, plážový volejbal, 
golf, stolní tenis, pétanque, boutique, 
dětský klub, konferenční sál, Wi-fi 
internet zdarma, pronájem aut, půjčovna 
kol.
Vybavení couple suite: klimatizace, 
minibar, sejf, varná konvice, fén, telefon,
SAT/TV, Wi-fi internet zdarma, koupelna, 
sprcha, WC, balkon nebo terasa. 
Stravování: polopenze, možnost 
dokoupení ALL INCLUSIVE (Culinary 
Voyage).

1,2 Blumarine Attitude � � � � Ideální adresa pro rodinnou i romantickou dovolenou! Unikátní koncept dva hotely v jednom! 
3,4 Tropical Attitude � � � � Hotel v tropické zahradě s úžasným výhledem na rajský ostrov Ile aux Cerfs!

The Ravenala Attitude � � � �  http://theravenala-hotel-mauritius.com

Výběr dalších resortů na Mauritiu:
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www.zilwa-hotel-mauritius.com

I deální místo k relaxaci a odpočinku, jedinečné zážitky inspirované 
místními tradicemi a životním stylem! S úžasným výhledem

na 5 ostrovů na severním pobřeží! 

Poloha: Kalodyne, na severním pobřeží ostrova. Velmi originální resort zařízený 
v rustikálním mauricijském stylu přivítal své první klienty v listopadu 2013. Může 
se pochlubit 4 písečnými plážemi a 2 privátními ostrovy, cca 10 minut od živého 
městečka Grand Baie. Vzdálenost od letiště cca 75 minut jízdy, od hl. města Port 

Louis cca 30 minut jízdy.
Vybavení resortu: 214 pokojů a suite. 
Klimatizace, 5 restaurací, 3 bary,
3 bazény, dětský bazén, SPA centrum, 
fitness, potápění, šnorchlování, vodní 
sporty, windsurfing, kitesurfing, šlapací 
kola, katamarány, kajaky, rybaření, tenis, 
plážový volejbal, stolní tenis, pétanque, 
hrací automaty, animační programy, 
boutique, dětský klub, business centrum, 
konferenční sál, Wi-fi internet zdarma, 
pronájem aut, půjčovna kol.
Vybavení superior pokojů: klimatizace, 
ventilátor, minibar, sejf, varná konvice, 
fén, tele fon, SAT/TV, Wi-fi internet 
zdarma, koupelna, sprcha, WC, balkon 
nebo terasa. Možnost přistýlky pro dítě.
Stravování: polopenze formou bufetu, 
možnost dokoupení Otentik ALL 
INCLUSIVE.

1 Recif Attitude  � � � � Vychutnejte si nádherné západy slunce v boutique hotelu! Resort jen pro dospělé!
2  Émeraude Beach Attitude � � � Klidné místo pro sport a relaxaci!
3 Coin de Mire Attitude � � �  Jednoduchý hotel s příjemnou a přátelskou atmosférou! Výborný poměr kvality a ceny!
4  Le Cocotiers � � � Jednodušší hotel s přátelskou atmosférou pro nenáročné cestovatele!

Zilwa Attitude � � � �   

Výběr dalších resortů na Mauritiu:
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www.veranda-resorts.com

J ediný hotel na Mauritiu, který Vám dává možnost užít si luxusu 
dovolené naboso! Neformální tropická atmosféra, výborná 

kuchyně. Slevy pro děti do 17 let!

Poloha: na severním pobřeží ostrova, boutique hotel renovovaný v létě 2015 leží 
přímo u bílé písečné pláže, cca 10 minut od živého městečka Grand Baie. Vzdálenost 
od letiště cca 90 minut jízdy, od hl. města Port Louiscca 25 minut jízdy.
Vybavení hotelu: 115 pokojů, vč. 30 pokojů v Privilege části jen pro dospělé. 

2 restaurace, 2 bary, bazén, dětský 
bazén, bazén v sekci pro dospělé, SPA 
centrum, fitness, aquagymnastika, 
potápění, šnorchlování, vodní sporty, 
vodní pólo, trampolína, šlapací kola, 
kajaky, rybaření, plážový volejbal, stolní 
tenis, billiard, šipky, hrací automaty, 
animační programy, boutique, dětský 
klub, business centrum, lékař, Wi-fi 
internet zdarma, pronájem aut, půjčovna 
kol, shuttle bus do Grand Baie.
Vybavení comfort pokojů: klimatizace, 
ventilátor, minibar, sejf, varná konvice, 
fén, telefon, SAT/TV, Wi-fi internet 
zdarma, koupelna, sprcha, WC, balkon 
nebo terasa. Možnost ubytování 1 dítěte. 
Možnost přistýlky ve vyšších typech 
pokojů.
Stravování: polopenze formou bufetu, 
možnost dokoupení ALL INCLUSIVE.

1 Heritage Awali � � � � � Resort v tradičním elegantním africkém stylu v klidném prostředí nedotčené přírody!  
2  Veranda Paul & Virginie � � � � Romantický hotel vhodný pro páry, které hledají klidné útočiště v ráji! 
3 Veranda Grand Baie � � � � Hotel s vynikající polohou v centru dění! Oáza kreolského šarmu! 
4  Veranda Palmar � � � � U jedné z nejkrásnějších písečných pláží ostrova! Spousta možností pro milovníky vodních sportů!

Veranda Pointe aux Biches � � � � �  

Výběr dalších resortů na Mauritiu:
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Grandiózní a neobyčejný ostrov v Indickém oceánu

Oficiální název: Departement Réunion
Hlavní město: Saint Denis
Poloha: Indický oceán
Rozloha: 2 512 km2

Počet obyvatel: 843 600
Státní zřízení: francouzský zámořský 
departement
Jazyk: francouzština
Měna: euro
Cestovní doklady: cestovní pas platný 
minimálně 6 měsíců od data vstupu do 
země a zpáteční letenka.
Časový posun k CET: + 2 hodiny v létě, 
+ 3 hodiny v zimě
Orientační doba letu: 13 hodin

Vylétnout vysoko nad tajemný
a členitý terén ostrova!

Zažít adrenalinovou jízdu
na horském kole!

Užít si den plný surfování
a paraglidingu!

Nezapomeňte:

G randiózní a neobyčejný ostrov, známý zejména horským 
masivem vulkanického původu v centrální části, je nejjižnější 

součástí souostroví Maskarény  vzdálené 800 km od Madagaskaru. 
Nejvyšším bodem ostrova je Piton des Neiges a atrakcí je dodnes 
aktivní Piton de La Fournaise. Při troše štěstí můžete pozorovat 
sopečnou erupci a procházet se po lávových polích. Mezi
ledovcovými kotli (Mafate, Salazie a Cilaos), které jsou zaplaveny 
bujnou vegetací, jsou působivé rozdíly. Na jedné straně pustá 
měsíční krajina a na straně druhé pláže s černým nebo bílým pískem. 
Korálový útes dosud neobklopuje celý ostrov, ale najdete zde 
několikakilometrové pásy na západě i jihu ostrova. Život na ostrově 
je provoněn všudypřítomnou vanilkou a kořením kari. Réunion
je ideální volbou pro všechny, kdo se během dovolené nepřeměňují
v plážové povaleče, ale naopak mají zájem o poznání. Nabízí
podmínky pro aktivní dovolenou včetně trekkingu, potápění, golfu, 
kanoistiky, paraglidingu, surfingu a jízdy na horských kolech. 
Ostrov přitahuje horskými údolími, bujnými tropickými lesy
a úchvatnými pahorky, vodopády a křišťálovými horskými 
jezírky, korálovými lagunami a tropickými zahradami, na pobřeží 
i v horách. Západní pobřeží je jedinou oblastí, kde jsou písečné 
pláže. 
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www.luxresorts.com/en/hotel-reunion/luxsaintgilles

E legantní hotel vilového typu v kreolském a přitom moderním 
stylu otevřený po kompletní renovaci na jaře 2009!

Jediný luxusní hotel na ostrově s přímým vstupem na pláž
a s největším bazénem na ostrově! Slevy pro děti až do 17 let!

Poloha: luxusní hotel leží přímo u jedné z nejkrásnějších písečných pláží ostrova, 
v rozlehlé tropické zahradě. Vzdálenost od letiště cca 45 minut jízdy a od St. Gilles 
les Bains cca 3 km. V blízkosti hotelu obchody, supermarket, kino, kasino

i diskotéky. Klienti mají možnost vstupu 
na hřiště Les Golfs du Bassin Bleu a Le 
Golf Etang Sale.
Vybavení resortu: 166 superior 
pokojů a 8 junior suite ve 23 vilách. 
4 restaurace, bar, obrovský bazén, dětský 
bazén, masáže, fitness, aquagymnastika, 
potápění, šnorchlování, vodní sporty, 
windsurfing, kajaky, tenis, plážový 
volejbal, badminton, golf, stolní tenis, 
pétanque, boutique, dětský klub, business 
centrum, konferenční sál, Wi-fi internet, 
pronájem aut, půjčovna kol.
Vybavení superior pokojů: klimatizace, 
minibar, varná konvice, sejf, fén, telefon, 
SAT/TV, Wi-fi internet, koupelna, sprcha, 
WC, balkon nebo terasa. Možnost 
přistýlky pro dítě.
Stravování: snídaně formou bufetu, 
možnost dokoupení polopenze formou
á la carte.

1 Palm Hotel & Spa � � � � Jeden z nejlepších hotelů na ostrově – citlivá kombinace komfortu, designu, luxusu a zen-atmosféry!  
2  Boucan Canot � � � � Stylový hotel s prostornými pokoji!
3 Ermitage Boutik � � � Jedinečný boutique hotel vhodný pro rodiny s dětmi!
4  Alamanda Hotel � � Příjemný hotel v kreolském stylu!

Lux� Ile de La Réunion � � � � � 

Výběr dalších resortů na ostrově Réunion:
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Ostrov plný neskonalé tropické krásy a vlídných lidí

Oficiální název: Srílanská
demokratická socialistická republika
Hlavní město: Colombo
Poloha: Indický oceán
Rozloha: 65 610 km2

Počet obyvatel: 20 480 000
Státní zřízení: pluralitní republika 
s jednokomorovým parlamentem
Jazyk: sinhalština, tamilština
Měna: srílanská rupie (100 LKR = 
18,60 Kč, kurs platný k 1.7.2015)
Cestovní doklady: cestovní pas platný 
alespoň 6 měsíců od data vstupu do 
země a vízum, které obdržíte po příletu 
na letišti (cca 35 USD) nebo je možné 
o něj dopředu zažádat elektronicky.
Časový posun k CET: +4,5 hodiny v létě, 
+5,5 hodiny v zimě
Orientační doba letu: 12 hodin

Ayurvédské pobyty
Okruh Srí Lankou s česky

mluvícím průvodcem
Kombinaci s pobytem na některém 

z maledivských ostrůvků

O strov plný tropické krásy, vlídných lidí a plný záhad.
Tak charakterizují cestovatelé Hanzelka a Zikmund Srí Lanku 

v knize „Cejlon – ráj bez andělů”. Říká se jí též Perla Indického 
oceánu a dle Marca Pola to byl nejkrásnější ostrov světa. Je to země, 
kde kromě čaje roste také vanilka, zázvor, hřebíček, pepř a jiné 
koření, je plná zlatavých pláží, kokosových palem, bohaté historie,
tropické vegetace, kde žijí sloni, krokodýli a leopardi ve volné 
přírodě. Ostrov leží v Indickém oceánu, asi 30 km od pobřeží Indie 
a velikostí se blíží ČR. Navštivte původní rybářskou vesničku 
Negombo, klidnější letoviska Kalutara, Wadduwa, Beruwela 
na jihozápadním pobřeží se zlatavými písečnými plážemi, 
Bentotu, které je  proslulé lidovým léčitelstvím ayurvéda a kde 
se nachází želví líheň či nedaleký sloní sirotčinec. Městečko Galle 
jež je nejzajímavějším místem na ostrově, co se historie týče.
Místo Trincomalee, označované jako jedno z nejkrásnějších 
na východním pobřeží, sloužící jako vstupní brána na malebné 
písečné pláže Uppuveli a Nilaveli a nedaleké korálové ostrůvky. 
Nezapomeňte na Passikudah na východním pobřeží se stálým 
slunečným počasím po celý rok, známé pro klidné a průzračné moře. 
Často se pobyt zde kombinuje s poznávacím okruhem či s pobytem 
na Maledivách.

Rádi Vám zajistíme:
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www.fortressresortandspa.com

V této „Tvrzi“ snů se podařilo docílit jedi nečného splynutí 
nevtíravé elegance, nej modernějšího designu, high technologií 

a opravdového luxusu 5* resortu! Oje di ně lý servis, úžasné lázně, 
vynikající kuchyně!

Poloha: Galle, luxusní resort patřící do společenství Small Luxury Hotels of the World 
se nachází přímo na písečné pláži Koggala, v tropické zahradě. Vzdálenost od letiště 

cca 140 km a cca 110 km jižně od hl. 
města Colomba.
Vybavení resortu: 11 Fortress, 12 Beach 
a 22 Ocean pokojů, 6 Ocean Lofts 
a 2 Fortress Resi dence. Klimatizace, 
2 restaurace, čajovna, 2 bary, vinný sklep, 
2 bazény, SPA centrum, fitness, jóga, 
potá pění, šnorchlování, vodní sporty, 
rybaření, boutique, knihovna, business 
centrum, konfe renční sál, dětský klub, 
Wi-fi internet zdarma, půjčovna kol, 
půjčovna CD/DVD. K dispozici hostům je 
Butler Service.
Vybavení Fortress pokojů: klimatizace, 
ven tilátor, minibar, sejf, espreso přístroj, 
fén, tele fon, plazmová SAT/TV, CD/DVD 
Bose přehrávač, iPod přípojka, Wi-fi 
internet zdarma, koupelna, sprcha, WC, 
balkon nebo terasa, sedací sou prava. 
Možnost přistýlky.
Stravování: snídaně formou bufetu, 
možnost dokoupení polopenze nebo plné 
penze formou á la carte.

1 Jetwing Lighthouse � � � � � Tropický šarm se snoubí s historií, architekturou a životním stylem! 
2  Jetwing Beach � � � � � Jeden z nejluxusnějších hotelů na Srí Lance! Svatyně zasvěcená minimalistickému luxusu!
3 Jetwing Sea � � � � Elegantní moderní hotel je klidným útočištěm s originální srílanskou pohostinností!
4  Jetwing Blue � � � � � Stylový plážový hotel s jedním z největších konferenčních sálů na západním pobřeží!

The Fortress Resort & Spa � � � � �  

Výběr dalších resortů na Srí Lance:
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www.serenepavilions.com

E xklusivní velmi privátní boutique resort jen pro dospělé!
Jeden z nejlepších na Srí Lance! Pouze 12 vil s bazény!

Luxus a provotřídní servis spolu s přírodními krásami ostrova
dávají tušit nevšedně strávené chvíle odpočinku! Vhodné na líbánky!

Poloha: Wadduwa, resort patřící do společenství Small Luxury Hotels of the World 
leží v tropické zahradě plné kokosových palem, přímo u písečné pláže s výhledem 

na Indický oceán. Vzdálenost od letiště 
cca 1,5 hodiny jízdy, od centra hl. města 
Colombo cca 45 minut jízdy a cca 60 
minut jízdy od golfového hřiště Royal Golf 
Course.
Vybavení resortu: 12 exklusivních 
a prostorných Pavilionů s privátními 
bazénky. Restaurace, bar, bazén s jacuzzi 
lehátky, Ayurveda Spa, fitness, tenis, 
golf, boutique, Wi-fi internet. K dispozici 
klientům je Butler Service. 
Vybavení jednoložnicového Garden 
Pavilionu: obývací část, jídelna, ložnice, 
šatna a prostorná mramorová koupelna 
s jacuzzi, terasa s lehátky a privátním 
bazénem. Klimatizace, minibar, sejf, fén, 
telefon, SAT/TV, CD/DVD přehrávač,
Wi-fi internet, iPod přípojka.
Stravování: snídaně, možnost dokoupení 
po lopenze, plné penze nebo
ALL INCLUSIVE – vše formou servíro-
vaného menu nebo á la carte.

1 Vivanta by Taj � � � � � Luxusní hotelový komplex na jedné z nejkrásnějších a největších písečných pláží! 
2  The Blue Water � � � � � Velmi elegantní hotel s obrovským bazénem! Vhodný i pro rodiny s dětmi!
3 Avani Kalutara � � � �  Resort s unikátní polohou, kde se sladkovodní řeka mísí se slanými vodami Indického oceánu!
4  Club Hotel Dolphin � � � � Velmi oblíbený hotel se zábavou pro celou rodinu! S největším bazénem na Srí Lance!

Serene Pavilions  � � � � �   

Výběr dalších resortů na Srí Lance:
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www.shinagawabeach.com

K rásná panenská pláž, skvělé služby, přátelský personál –
co víc si můžet přát pro strávení báječné dovolené!

Na odlehlé pláži s vlastním přírodním skalním bazénem na jižním 
pobřeží Srí Lanky!

Poloha: Balapitiya, moderní boutique resort leží na konci nádherné zátoky
u krásné dlouhé písečné pláže na jihozápadním pobřeží Srí Lanky.

Patří do společenství Small Luxury Hotels 
of the World. Vzdálenost od letiště 
v Colombu cca 130 km a cca 95 km jižně 
od hlavního města.
Vybavení resortu: 26 pokojů a suite. 
Restaurace, bar, bazén, SPA centrum, 
fitness, plážový volejbal, stolní tenis, 
boutique, Wi-fi internet zdarma, 
pronájem aut. Klientům je k dispozici 
Butler servis.
Vybavení deluxe pokojů: klimatizace, 
minibar, sejf, varná konvice, fén, telefon, 
IPTV, Wi-fi internet zdarma, koupelna, 
sprcha, WC, balkon. 
Stravování: snídaně, možnost dokoupení 
polopenze nebo plné penze – vše formou 
bufetu.

1 Cinnamon Bey � � � � � Luxusní prostorný resort v tropické zahradě u krásné písečné pláže! 
2  Chaaya Tranz � � � � � Hotel v moderním a barevném designu pro milovníky surfingu, šnorchlování i nočního života!
3 Citrus Waskaduwa � � � � � Objevte skutečnou pohostinnost a architektonickou eleganci!
4  Citrus Hikkaduwa � � � Pro milovníky vodních sportovních radovánek!

Shinagawa Beach � � � � �  

Výběr dalších resortů na Srí Lance:
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www.heritancehotels.com/ahungalla

P ři pohledu na tento luxusní architektonický skvost zasazený 
mezi vodní hladiny ztratíte až dech! U nádherné dlouhé zlatavě 

písečné pláže v tropické zahradě! 

Poloha: Ahungalla, přímo na krásné písečné pláži, v tropické zahradě, vzdálenost 
od letiště cca 110 km a cca 75 km jižně od hl. města Colomba. Hotel je dalším 
mistrovským dílem vyhlášeného architekta Geoffreye Bawy.

Vybavení hotelu: 128 deluxe a 15 luxury 
pokojů, 5 suite a 4 luxury suite, všechny 
s vý hledem na moře. Klimatizace, 
3 restaurace, 4 barů, 2 bazény, jacuzzi, 
fitness, vodní sporty, vodní pólo, vodní 
lyže, tenis, plážový volejbal, jízda na 
slonech, badminton, fotbal, stolní tenis, 
billiard, animační programy, boutique, 
knihovna, hrací automaty, business 
centrum, konferenční sál, lékař, hlídání 
dětí, Wi-fi internet zdarma, půjčovna kol.
Vybavení deluxe pokojů: klimatizace, 
ventilátor, minibar, sejf, varná konvice, 
fén, tele fon, SAT/TV, Wi-fi internet 
zdarma, koupelna, sprcha, WC, balkon 
nebo terasa, sedací souprava, výhled 
na moře. Možnost přistýlky a možnost 
ubytování až 2 dětí.
Stravování: snídaně formou bufetu, 
možnost dokoupení polopenze, plné 
penze či ALL INCLUSIVE – vše formou 
kombinace bufetu a servíro vaného menu.

1 Era Beach by Jetwing � � � � Okouzlující malý luxusní boutique hotel u pobřeží historického města Galle!
2  Kamili Beach Villa � � � � Luxusní ubytování přímo na pláži v Kalutara!
3 Tangerine Beach  � � � � Hotel s příjemnou a živou atmosférou!
4  Mermaid � � � Výborný poměr kvality a ceny! Pro klienty vyhledávající jak klidnou, tak i aktivní dovolenou!

Heritance Ahungalla � � � � �   

Výběr dalších resortů na Srí Lance:
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http://sunaqua.com

V ítejte v náladovém a nádherně barevném světě Sun Aqua – 
nekonečné výhledy na smaragdové a tyrkysové vody Indického 

oceánu, dlouhé a široké bílé písečné pláže lemované bujnou tropickou 
vegetací a k tomu srdečná a usměvavá pohostinnost místních lidí!

Poloha: Passikudah, luxusní boutique resort leží na východním pobřeží ostrova,
přímo na krásné písečné pláži. V blízkosti se nachází Polonnaruwa, místo zapsané
na seznamu světového dědictví UNESCO – místo s četnými chrámy, sochami Buddhy 

světelné studio: U Náměstí 708 | 252 41 Dolní Břežany 
E: info@aulix.cz | T: 241 402 565 | www.aulix.cz

svítidla
 osvětlení

návrhy osvětlení  svítidla  bytové doplňky
vypínače  inteligentní systémy  e-shop 

doplňky

a paláci. Vzdálenost od letiště cca 7 hodin 
jízdy.
Vybavení resortu: 34 prostorných suite 
a 2 beach pavilliony, všechny s výhledem 
na moře. 5 restaurací a barů, bazén, 
dětský bazén, SPA centrum, fitness, 
potápění, šnorchlování, vodní sporty, 
rybaření, tenis, badminton, boutique, 
dětský klub, hlídání dětí, Wi-fi internet 
zdarma.
Vybavení Beach suite: všechny suite 
mají obrovskou open air koupelnu, 
vyvýšenou ložnici a o stupínek níž část se 
sedací soupravou. Klimatizace, ventilátor, 
minibar, sejf, varná konvice, fén, telefon, 
SAT/TV, CD/DVD přehrávač, Wi-fi internet 
zdarma, koupelna, sprcha, WC, balkon 
nebo terasa, výhled na moře, plážová 
lehátka se slunečníky. Možnost přistýlky 
a možnost ubytování až 2 dětí.
Stravování: snídaně formou bufetu, 
možnost dokoupení polopenze nebo plné 
penze formou á la carte.

1 Maalu Maalu � � � � � Elegantní resort inspirovaný architekturou původní rybářské vesnice! 
2  Anilana Passikudah � � � � � Dotek ráje na vlastní privátní odlehlé tropické pláži!
3 Amaya Beach � � � � � U jedné z nejkrásnějších pláží na východním pobřeží Srí Lanky!
4  Chaaya Blu Trincomalee � � � � Úžasný dekor – jasně bílá a sytě modrá, vzdušné pokoje, u nádherné pláže!

Sun Aqua Passikudah � � � � �  

Výběr dalších resortů na Srí Lance:
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Thajsko, země úsměvů… Thajsko, ostrovy a pláže 

Oficiální název: Thajské království
Hlavní město: Bangkok
Poloha: Thajský záliv
Rozloha: 513 115 km2

Počet obyvatel: 67 010 000
Státní zřízení: konstituční monarchie 
s dvoukomorovým parlamentem
Jazyk: thajština
Měna: thajský bath (1 ThB = cca 0,70 Kč, 
kurs platný k 1.7.2015)
Cestovní doklady: cestovní pas, jehož 
doba platnosti přesahuje minimálně 
o 6 měsíců délku pobytu a zpáteční 
letenka. 
Časový posun k CET: + 5 hodin
v létě, + 6 hodin v zimě
Orientační doba letu: 12 hodin

Návštěvu Bangkoku
Kombinaci pobytů
na více ostrovech Okruh Thajskem na míru

T hajsko je země úsměvů, nádherných historických památek, 
bělostných pláží, tisíců ostrůvků, výborné kuchyně,

krásných hor i neprostupných džunglí. Bohatá a fascinující země
v sobě spojuje orientální atmosféru s fungující infrastrukturou
a kvalitními službami. Z obydlených ostrovů se vydejte
na lodní výlet do některého z opuštěných ostrůvků a lenošte
na místních plážích. Je to země skvělých kulinářských zážitků,
plná neuvěřitelných památek a míst na seznamu dědictví UNESCO. 
Najdete zde nádherné přírodní rezervace i mořské parky. Království, 
dříve zvané Siam, si udrželo po staletí nezávislost a každý 
návštěvník je zde vítán s otevřenou náručí. Je tu 2710 km pláží,
stovky ostrovů a 60 národních parků. Nezapomeňte navštívit hlavní 
město Bangkok, město plné zábavy, moderních staveb
a nákupních center. Určitě nebudete litovat, až uvidíte nádherný 
areál Královského paláce se spoustou buddhistických chrámů 
a staveb. V naší nabídce najdete ubytování v letoviscích Pattaya 
a Khao Lak, na ostrovech Phuket, Koh Chang, Koh Phi Phi, Koh 
Samui, Koh Phangan a Koh Lanta a na nádherně členitém pobřeží 
Krabi. Jsme schopni Vám však nabídnout i jiné oblasti Thajska 
na základě Vašich požadavků a přání. Pobyt v Thajsku se často 
kombinuje s pobytem v Bangkoku.

Rádi Vám zajistíme:
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www.centarahotelsresorts.com/CMBR

R esort s vlastním vodním parkem je velkolepou oázou pro rodiny 
s dětmi! Vzrušující tématicky zaměřený resort, kde každý najde 

něco pro své potěšení! Vítejte v místě plném zábavy a pokušení!

Poloha: resort ze známého hotelového řetězce Centara, skládající se ze 2 výškových 
budov o 18 patrech a pyšnící se rozlehlou soustavou bazénů s tobogány, vodopády 
a umělou řekou, leží v severní části Pattaya, přímo u 230 m dlouhé písečné pláže 

Naklua. Vzdálenost od letiště v Bangkoku 
cca 120 minut jízdy.
Vybavení resortu: 555 pokojů a suite, 
všechny s výhledem na moře. Klimatizace, 
9 restaurací a barů, soustava různých 
bazénů ve vlastním vodním parku 
s tobogány, vodo pády a umělou řekou, 
SPA centrum, fitness, aerobic, potápění, 
šnorchlování, vodní sporty, windsurfing, 
kajaky, rybaření, tenis, volejbal, stolní 
tenis, billiard, hrací automaty, boutique, 
dětský klub, business centrum, 
konferenční sál, lékař, Wi-fi internet, 
pronájem aut.
Vybavení deluxe ocean facing pokojů: 
klimatizace, ventilátor, minibar, sejf, 
varná konvice, fén, telefon, SAT/TV, Wi-fi 
internet, koupelna, sprcha, WC, balkon 
nebo terasa, sedačka. Možnost přistýlky.
Stravování: snídaně, možnost dokoupení 
po lopenze – vše formou bufetu.

1 Sheraton Pattaya � � � � � Exklusivní resort na malebném skalním mysu s úžasným výhledem na siamský záliv!
2  Dusit Thani Pattaya � � � � Hotel z renomovaného hotelového řetězce známého svou vysokou kvalitou služeb!
3 Siam Bayshore � � � � Kvalitní hotel vhodný i pro náročnou klientelu!
4  A-One Royal Cruise � � � � Unikátní hotel postavený v designu lodi!

Centara Grand Mirage � � � � �  www.centarahotelsresorts.com/CMBR

Výběr dalších resortů v letovisku Pattaya:
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www.emeraldcovekohchang.com

O bjevte luxusní divokou krásu v klidném prostředí ostrova 
Koh Chang! Začněte svůj den plaváním v 50 m dlouhém 

bazénu přímo u pláže, vyzkoušejte ruce zkušených thajských
masérek a vydejte se pak vstříc mnohým ostrovním dobrodružstvím!

Poloha: Koh Chang, na západním pobřeží ostrova, u jedné z nejkrásnějších pláží 
ostrova Klong Prao. Vzdálenost od přístavu Ao Supparod Pier cca 15 km.

Vybavení hotelu: 165 prostorných 
pokojů a suite. 3 restaurace, bar, bar 
u bazénu, bazén, dětský bazén, SPA 
centrum, fitness, potápění, šnorchlování, 
vodní sporty, kajaky, plážový volejbal, 
šipky, pétanque, boutique, kadeřník, 
dětský klub, business centrum, 
konferenční sál, hlídání dětí, Wi-fi internet 
zdarma.
Vybavení deluxe pokojů: klimatizace, 
minibar, sejf, varná konvice, fén, telefon, 
SAT/TV, Wi-fi internet, koupelna, sprcha, 
WC, balkon nebo terasa, sedací souprava. 
Možnost přistýlky a možnost ubytování až 
2 dětí v pokoji.
Stravování: snídaně formou bufetu, 
možnost dokoupeni polopenze formou 
kombinace bufetu a servírovaného menu 
či á la carte. 

1,2 The Dewa � � � � Spektakulární výhled na pláž, okolní skalní masivy a bujnou zeleň!
3,4 Ramayana � � � Obdivuhodné spojení kouzla tradic, dávné historie a nebývalých krás zdejší přírody!

The Emerald Cove � � � � �   

Výběr dalších resortů na ostrově Koh Chang:
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www.banyantree.com/phuket

T ato oáza míru, pokoje a vnitřního klidu zasazená do mimořádně 
krásného kouta přírody nabízí nevtíravou pohostinnost plnou 

úsměvů. Jeden z nejlepších golfových resortů v Asii!

Poloha: Phuket, je součástí integrovaného resortu Laguna Phuket. Leží na 
severozápadní straně ostrova, přímo u dlouhé písečné pláže Bang Tao ve 
vzrostlé zahradě, přímo u golfového hřiště, cca 30 minut jízdy od Patong Beach, 

cca 20 minut jízdy od letiště.
Vybavení resortu: 173 luxusních vil 
různých kategorií, s vlastní zahrádkou, 
některé s vlastním bazénem. 4 restaurace, 
2 bary, kavárna, bazén, lázně, masáže, 
salón krásy, fitness, aerobic, potápění, 
šnorchlování, vodní sporty, windsurfing, 
kanoe, rybaření, tenis, golf, boutique, 
business centrum, konferenční sál, 
knihovna, internet, pronájem aut.
Vybavení deluxe vil: klimatizace, 
ventilátor, minibar, sejf, varná konvice, 
fén, telefon, SAT/TV, CD/DVD přehrávač, 
internetová přípojka, open air koupelna, 
sprcha, WC, terasa s plážovými lehátky. 
Možnost přistýlky ve vyšší kategorii vil.
Stravování: snídaně formou bufetu, 
možnost dokoupení polopenze nebo plné 
penze.

1.2 Anantara Phuket Villas � � � � � Všechny vily s privátním bazénem se zapuštěnou vanou!
3,4 Indigo Pearl � � � � � Resort evokuje atmosféru thajské továrny minulých století.

Banyan Tree Phuket � � � � � �  

Výběr dalších resortů na ostrově Phuket:
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www.twinpalms-phuket.com

V elmi stylový exklusivní moderní komplex s interiérem 
v minimalistickém pojetí s vyhlášeným plážovým klubem

a obrovským bazénem s barem! Velmi prostorné pokoje
a nadměrné koupelny!

Poloha: Phuket, resort, který je dílem známého architekta Martina Pallerose, rajská 
zahrada patřící do společenství Small Luxury Hotels of the World, leží pár minut 

chůze od bělostné písečné pláže Surin na 
západní straně ostro va. Vzdálenost od 
Patong Beach cca 15 minut a od letiště 
Phuket cca 25 minut jízdy.
Vybavení resortu: 97 prostorných 
pokojů a suite a 21 residencí. Restaurace, 
bary, vinotéka, plážový klub, bazény 
o rozloze 1600 m2, SPA centrum, fitness, 
boutique, business centrum, konferenční 
sál, lékař, Wi-fi internet zdarma, 
pronájem aut, půjčovna kol, půjčovna
CD/DVD, shuttle bus do centra města 
a na Patong Beach.
Vybavení deluxe palm pokojů: 
klimatizace, minibar, sejf, varná konvice, 
fén, telefon, SAT/TV, CD/DVD přehrávač, 
Wi-fi internet, koupelna, sprcha, WC, 
balkon. Stravování: snídaně formou 
bufetu, možnost dokoupení polopenze.

1 La Flora Patong � � � � � Trendy boutique resort v moderním a unikátním stylu, který nabízí i vily s bazénem!
2  Dusit Thani Laguna � � � � � Pozorný servis, vynikající kuchyně, smysl pro detail!
3 Centara Grand Beach � � � � �  S vlastním vodním parkem, několika bazény a línou řekou!
4  Kamala Beach Resort � � � � � V klidném místě s nádhernými výhledy na západ slunce!

Twinpalms � � � � � 

Výběr dalších resortů na ostrově Phuket:
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www.casadelaflora.com

P rvní představitel moderní architektury a špičkového designu 
uprostřed tropic ké přírody v letovisku Khao Lak! Pravá volba 

pro romantický úkryt nebo luxusní dovolenkové zážitky!

Poloha: Khao Lak, resort navržený prestižním thajským designerským studiem 
VaSlaB Architecture leží přímo na krásné písečné pláži Bang Niang Beach mezi 
vzrostlými palmami. Vzdálenost od letiště Phuket cca 60 minut jízdy, od Khao Lak 

National Parku cca 15 minut. Similanské 
ostrovy vyhledávané potápěči jsou 
vzdáleny cca 30 minut jízdy lodí.
Vybavení resortu: 36 luxusních vil 8 kate-
gorií s privátními bazény. Restaurace, bar 
u bazénu, bazén, SPA La Casa, fitness, 
potápění, šnorchlování, boutique, business 
centrum, půjčovna CD/DVD, Wi-fi internet 
zdarma, pronájem aut. K dispozici klientům 
je i Butler Service.
Vybavení Studio Pool Vil: klimatizace, 
ventilátor, minibar zdarma (doplňován 
denně), sejf, varná konvice, espresso 
přístroj Lavazza, fén, telefon, SAT/
TV, Mac-mini, CD/DVD přehrávač, 
Wi-fi internet, iPod přípojka, obrovská 
koupelna, sprcha, WC, terasa s privátním 
bazénem, plážová lehátka.
Stravování: snídaně formou bufetu, mož-
nost dokoupení polopenze nebo plné penze 
formou servírovaného menu či á la carte.
Pozn.: v resortu není možné ubytování 
dětí mladších 12 let.

1,2 Khaolak Laguna � � � � V klasickém orientálním stylu vhodný pro romantickou dovolenou u krásné písečné pláže! 
3,4 Centara Seaview � � � � Ideální základna pro prozkoumání Similanských ostrovů a souostroví Surin!

Casa de la Flora � � � � � �  

Výběr dalších resortů v letovisku Khao Lak:
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www.phulay-bay.com

P anenský ráj, kde se mísí šarm a přiro zený lesk Thajska
s aurou klidu a luxusu. Exklusivní útočiště pro ty,

kdo hledají nejkrásnější kouty světa!

Poloha: Krabi, Phulay Bay, A Ritz Carlton Reserve leží přímo u dlouhé romantické 
písečné pláže Tubkaak Beach, v tropické zahradě s úžasným výhledem na množství 
tropických ostrůvků. Vzdálenost od letiště v Krabi cca 35 minut jízdy. Z letiště Phuket 
je možné využít i transfer helikoptérou cca 20 minut nebo autem do přístavu a dále 

pak 30 minut luxusní rychlolodí
Vybavení resortu: 54 velmi prostorných 
jednoložnicových vil a pavilionů různých 
kategorií, s výhledem do zahrady nebo 
na moře. 6 restaurací a barů, bazén, 
ESPA at Phulay Bay (SPA centrum), 
fitness, boutique, kadeřník, dětský klub, 
konferenční sál, Wi-fi internet zdarma, 
pronájem aut. K dispozici je klientům 
Butler Service.
Vybavení Reserve pavilionu: 
klimatizace, ventilátor, minibar zdarma 
(denně doplňovaný), sejf, varná konvice, 
fén, telefon, SAT/TV, CD/DVD přehrávač, 
Wi-fi internet zdarma, prostorná 
koupelna, sprcha, WC, další venkovní 
koupelna, terasa, sedací souprava, 
plážová lehátka. Možnost přistýlky 
a možnost ubytování až 2 dětí. 
Stravování: snídaně formou bufetu, 
možnost dokoupení polopenze.

1,2 Rayavadee � � � � � Luxusní resort v designu thajské vesnice s vynikajícím servisem pro náročné!
3,4 Nakamanda � � � �� Každá budova v resortu je skutečným chrámem skrývajícím svá tajemství!

Phulay Bay, A-Ritz Carlton Reserve � � � � � �  

Výběr dalších resortů v provincii Krabi:
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www.aonangvilla.com

P říjemný resort zaměřený na rodiny s dětmi usazený ve stínu 
vysoké vápencové skály! Nezapomenutelné zážitky ve Vás 

zanechá panenská přírodní scenérie a krásné tropické prostředí!

Poloha: Krabi, v úžasné scenérii vápencových útesů přímo u nejznámější pláže
Ao Nang Beach (jen přes ulici), v těsné blízkosti obchůdků, restaurací, kaváren 

a barů. Vzdálenost od města Krabi cca 
20 minut jízdy a od letiště cca 30 minut 
jízdy.
Vybavení resortu: 157 prostorných 
pokojů a suite. Klimatizace, 4 restaurace, 
5 barů, 2 bazény, SPA centrum, 
fitness, potápění, šnorchlování, vodní 
sporty, stolní tenis, hrací automaty, 
boutique, dětský klub, business centrum, 
konferenční sál, hlídání dětí, Wi-fi 
internet, pronájem aut.
Vybavení superior pokojů: klimatizace, 
minibar, varná konvice, sejf, fén, telefon, 
SAT/TV, koupelna, sprcha, WC, balkon. 
Možnost přistýlky ve vyšších typech 
pokojů.
Stravování: snídaně formou bufetu, 
mož nost dokoupení polopenze nebo plné 
penze formou servírovaného menu
či á la carte.

1 Tubkaak Krabi � � � � � Nejlépe hodnocený „Boutique resort“ Thajska! Úžasná poloha!
2  Railay Village � � � � V zahradě s bazénky a lekníny, vysokými palmami a zurčícími fontánkami!
3 Pakasai � � � � Romantická, relaxační dovolená na slunci v krásné tropické zahradě!
4  Railay Bay � � � Resort s vynikající polohou pro nenáročné cestovatele! Bazén přímo u pláže!

Aonang Villa Resort � � � �  

Výběr dalších resortů v provincii Krabi:
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www.outrigger.com

E legantní resort v přírodním stylu v tropické zeleni a romantické 
zátoce uspokojí i náročnější klientelu! Bazén s nekonečným 

obzorem plynule přecházející do moře! Resort se spoustou aktivit!

Poloha: Koh Phi Phi, Outrigger Phi Phi Island Resort & Spa leží přímo u 800 m 
dlouhé vlastní písečné pláže v rozlehlé palmové zahradě, v severní části Koh Phi Phi 

Don. Transfer lodí z přístavu na Phuketu 
cca 90 minut nebo z přístavu v Krabi 
cca 120 minut.
Vybavení resortu: 144 bungalovů 
v tradičním thajském stylu 
a 12 exklusivních privátních vil 
s bazénem v džungli. 4 restaurace, bar, 
obrovský bazén s barem, dětský bazén 
s tobogánem, SPA centrum, fitness, jóga, 
potápění, šnorchlování, vodní sporty, 
lodní výlety, kajaky, rybaření, tenis, 
plážový volejbal, badminton, pétanque, 
boutique, internet, konferenční sál, lékař, 
hlídání dětí, internet.
Vybavení superior bungalovů: 
klimatizace, minibar, sejf, varná konvice, 
fén, telefon, SAT/TV, CD/DVD přehrávač, 
koupelna, sprcha, WC, balkon nebo 
terasa. Možnost přistýlky.
Stravování: snídaně formou bufetu, 
možnost dokoupení polopenze formou 
servírovaného menu či á la carte.

1,2 Zeavola � � � � � Výjimečný komplex, kde se snoubí tradiční thajský styl s jednoduchým elegantním designem!
3,4 Holiday Inn Phi Phi � � � � Dokonalý úkryt před civilizací, umístěný ve velkolepé přírodní scenérii!

Outrigger Phi Phi Island Village � � � � � 

Výběr dalších resortů na ostrovech Koh Phi Phi:
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www.rawiwarin.com

J eden z nejkvalitnějších rodinných resortů na ostrově s krásnými 
výhledy na moře! Exklusivní poloha přímo u panensky nedotčené 

písečné pláže! Fantastické výhledy na okolní kopce a křišťálové vody 
zálivu Klong Tob Bay!

Poloha: Koh Lanta Yai, v létě 2012 renovovaný Rawi Warin Resort & Spa leží 
v centrální části ostrova a částečně ve svahu u dlouhé bílé písečné pláže v zálivu 
Klong Tob Bay, v rozlehlých upravených zahradách. Z letiště Krabi až do resortu

Vás čeká transfer dlouhý cca 100 minut.
Vybavení resortu: 185 pokojů, vil 
a suite. 2 restaurace, kavárna s pekárnou, 
2 bary, 4 bazény (jeden mobilní, umístěný 
cca 100 m v moři a spojený s pevninou 
pontonem, je prvním tohoto druhu 
v Asii), dětský bazén, SPA centrum, 
fitness, potápění, šnorchlování, vodní 
sporty, tenis, boutique, dětský klub, 
business centrum, konferenční sál, Wi-fi 
internet, minikino, pronájem aut.
Vybavení deluxe pokojů: klimatizace, 
minibar, sejf, varná konvice, fén, telefon, 
SAT/TV, Wi-fi internet, koupelna, sprcha, 
WC, balkon nebo terasa, sedací souprava. 
Možnost přistýlky a možnost ubytování 
až 2 dětí. 
Stravování: snídaně formou bufetu, 
možnost dokoupení polopenze formou 
servírovaného menu či á la carte.

1,2 Pimalai � � � � � Luxusní a elegantní resort uprostřed jedinečné přírodní scenérie a nedaleko mořské rezervace! 
3,4 Layana Resort � � � � � Jemná kombinace thajské kultury a moderního luxusu. Boutique resort jen pro dospělé!

Rawi Warin Resort & Spa � � � � �  

Výběr dalších resortů na ostrově Koh Lanta:

exot16_096-111_THA.indd   106 9.9.2015   17:45:52



107

www.banyantree.com/en/samui

Ú chvatný resort na privátním polo ostrově kaskádovitě umístěný 
nad písečnou pláží Lamai Beach je tím pravým místem pro 

strávení romantické dovolené. Jediné hydroterapeutické lázně 
Rainforest na ostrově! 

Poloha: Koh Samui, resort renomovaného řetězce Banyan Tree otevřený v červenci 2010 
leží na jihovýchodním pobřeží ostrova v letovisku Lamai, v tropické zeleni, v pěší vzdá-
lenosti od nákupních a zábavních možností. Vzdálenost od letiště cca 25 minut jízdy.

Vybavení resortu: 88 velmi prostorných 
vil, terasovitě umístěných v kopci nad 
písečnou pláží, všechny s privátním 
bazénem a zařízené v tradičním thajském 
stylu. 4 restaurace a barů, bazén, dětský 
bazén, SPA centrum, hydroterapeutické 
lázně Rainforest, fitness, jóga, golf, hrací 
automaty, boutique, dětský klub, business 
centrum, konferenční sál, hlídání dětí, 
knihovna, Wi-fi internet zdarma. 
Vybavení Deluxe Pool vily: každá 
vila se skládá z ložnice, obývacího 
pokoje, prostorné koupelny. Klimatizace, 
ventilátor, minibar, sejf, varná konvice, 
fén, telefon, SAT/TV, CD/DVD přehrávač, 
iPod přípojka, Wi-fi internet zdarma, 
terasa s plážovými lehátky se slunečníky 
a salou k odpočinku. Možnost přistýlky.
Stravování: snídaně formou bufetu, 
možnost dokoupení polopenze nebo plné 
penze – vše formou kombinace bufetu 
a servírovaného menu či á la carte.

1,2 Six Senses Samui � � � � � � Výjimečný luxusní resort s privátní atmosférou a nádhernými výhledy!
3,4 W Rereat Koh Samui � � � � � � Luxusní hotel s vlastní písečnou pláží! Stylové vily s bazény s úžasným výhledem na moře!

Banyan Tree Samui  � � � � � � 

Výběr dalších resortů na ostrově Koh Samui:
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www.melatiresort.com

R esort v designu tradiční thajské vesnice u křišťálově čistých vod 
zálivu Thongson nabízí jedinečný pocit luxusu a romantiky! 

Uprostřed krásné tropické krajiny s výhledem na liduprázdné bílé 
pláže!

Poloha: Koh Samui, Melati Beach Resort & Spa leží na severním výběžku ostrova 
v zálivu Thongson Bay, v bohaté tropické zahradě.Vzdálenost od Chaweng Beach 

cca 15 minut jízdy a od letiště cca 
10 minut jízdy.
Vybavení resortu: 79 prostorných 
pokojů, suite a vil, z nichž 41 je 
s privátním bazénem. 2 restaurace, 
2 bary, 2 bazény, SPA centrum, fitness, 
jóga, potápění, šnorchlování, kajaky, golf, 
boutique, dětský klub, business centrum, 
konferenční sál, knihovna, Wi-fi internet, 
pronájem aut, půjčovna kol, shuttle bus 
do Chawengu.
Vybavení grand deluxe pokojů: 
klimatizace, minibar, sejf, varná konvice, 
fén, tele fon, SAT/TV, CD/DVD přehrávač, 
internetová přípojka, koupelna, sprcha, 
WC, balkon nebo terasa s venkovní 
vanou, psací stůl, sedací souprava. 
Možnost ubytování až 2 dětí.
Stravování: snídaně formou bufetu, 
možnost dokoupení polopenze 
– vše formou kombinace bufetu 
a servírovaného menu či á la carte.

1,2 Chaweng Regent � � � � � Pravé místo k blaženému odpočinku, v ničem nerušeném poklidu nádherné tropické přírody! 
3,4 The Library � � � � � Hotel v ultramoderním až minimalistickém stylu s obrovským bazénem obloženém
  červenými dlaždicemi!

Melati Beach Resort & Spa � � � � �  

Výběr dalších resortů na ostrově Koh Samui:
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www.samuiresotel.com

V elmi stylový chic resort přímo u písečné pláže se střešním barem 
s výhledem na moře! V blízkosti centra Chawengu, kde najdete 

spoustu nákupních a zábavních možností!

Poloha: Koh Samui, Samui Resotel Beach Resort leží přímo u 200 m dlouhé 
písečné pláže v klidnější jižní části Chaweng Beach, v pěší vzdálenosti od nákupních 
a zábavních možností. Vzdálenost od letiště cca 15 minut jízdy.

Vybavení resortu: 39 elegantních 
pokojů a 40 vil s bazénem. 4 restaurace 
a bary, bazén, SPA centrum, fitness, 
potápění, šnorchlování, vodní sporty, 
windsurfing, vodní lyže, kajaky, rybaření, 
golf, boutique, knihovna, Wi-fi internet 
zdarma, pronájem aut.
Vybavení standard pokojů: klimatizace, 
minibar, sejf, varná konvice, fén, tele-
fon, SAT/TV, CD/DVD přehrávač, Wi-fi 
internet zdarma, koupelna, sprcha, WC, 
balkon nebo terasa se sedačkou. Možnost 
přistýlky.
Stravování: snídaně formou bufetu, 
možnost dokoupení polopenze 
– vše formou kombinace bufetu 
a servírovaného menu či á la carte.

1,2 Anantara Lawana � � � � � Moře klidu stranou rušného života letoviska Chaweng!
3,4 Anantara Bophut � � � � � Nenapodobitelné pohodlí spojené se světově proslulou thajskou pohostinností!

Samui Resotel & Spa � � � �   

Výběr dalších resortů na ostrově Koh Samui:
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www.centarahotelsresorts.com/cbs

V elice klidný resort s dvěma bazény na odloučeném místě 
u krásné písečné pláže s výhledy na thajský záliv a nedaleké 

ostrovy Tan a Mutsum!

Poloha: Koh Samui, Centra Coconut Beach Resort Samui najdete na jižním pobřeží 
ostrova, u písečné pláže Thonhg Tanote Beach, v udržované tropické zahradě.

Vybavení resortu: 54 pokojů a vil, 
roz místěných podél 75 m dlouhého 
bazénu, který teče přímo středem resortu. 
Restaurace, 2 bary, 2 bazény, SPA 
centrum, potápění, šnorchlování, vodní 
sporty, kajaky, rybaření, golf, lékař, Wi-fi 
internet zdarma, pronájem aut.
Vybavení superior pool view pokojů: 
klimatizace, minibar, sejf, varná konvice, 
fén, telefon, SAT/TV, CD/DVD přehrávač, 
Wi-fi internet zdarma, koupelna, sprcha, 
WC, obývací část se zařízeným balkonem. 
Možnost přistýlky a možnost ubytováíní 
až 2 lidí.
Stravování: snídaně formou bufetu, 
možnost dokoupení polopenze.

1 Zazen � � � � Boutique resort, ve kterém se mísí asijský minimalismus s modernou! 
2  Synergy Samui � � � � To pravé místo pro Vás! Výborný poměr kvality a ceny! Vhodné pro líbánky!
3 Saree Samui � � � � Zažijte svou dovolenou v ráji na odlehlé pláži nebo uprostřed tropické zahrady!
4  Samui Palm Beach � � � � Resort v nádherné tropické zahradě!

Centra Coconut Beach Resort Samui � � � �

Výběr dalších resortů na ostrově Koh Samui:
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http://phangan-rasananda.anantara.com

L uxusní tropický resort ze společenství Anantara diskrétně
schovaný v zahradě plné kokosových palem u dlouhé písečné 

pláže! Resort nabízí luxus chození naboso! Úžasné Anantara Spa!

Poloha: Ko Phangan, Rasananda Koh Phangan Villa Resort & Spa leží přímo u pláže 
Ton Nai Pan Noi Beach v severovýchodní části ostrova. Transfer rychlolodí z ostrova 

Koh Samui cca 30 minut
Vybavení resortu: 64 suite a vil, všechny 
s privátním bazénem. Restaurace, vinný 
sklep, 2 bary, bazén, Anantara Spa, jóga, 
potápění, šnorchlování, vodní sporty, 
kajaky, boutique, knihovna, Wi-fi internet 
zdarma.
Vybavení pool suite: klimatizace, 
ventilátor, minibar s nabídkou místních 
destilátů zdarma, sejf, Nespresso přístroj, 
fén, telefon, SAT/TV, CD/DVD přehrávač, 
Wi-fi internet zdarma, iPod přípojka, 
koupelna, sprcha, WC, terasa s privátním 
bazénem, sedací souprava, plážová 
lehátka. Možnost přistýlky.
Stravování: snídaně formou bufetu, 
možnost dokoupení polopenze nebo plné 
penze – vše formou kombinace bufetu 
a servíro vaného menu či á la carte.

1,2,3,4  Santhiya 5* � � � � � Luxusní resort v tradičním thajském stylu zasazený na 18 akrech nádherné tropické krajiny
  u křišťálově čistého zálivu a privátní pláže! Ráj, kde se snoubí přírodní krásy s elegantním
  designem a ekologickým přístupem! Skvělé místo pro relaxaci a odpočinek!

Rasananda Koh Phangan Villa Resort & Spa � � � � � http://phangan-rasananda.anantara.com

Výběr dalších resortů na ostrově Koh Phangan:
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Synonymum nenápadného tropického ostrovního ráje

Oficiální název: Pulau Langkawi 
(Malajsie)
Hlavní město: Kuah
Poloha: Andamanské moře
Rozloha: 320 km2

Počet obyvatel: 65 000
Státní zřízení: federativní konstituční 
monarchie s dvoukomorovým 
parlamentem
Jazyk: malajština
Měna: malajsijský ringgit (1 MYR = 
cca 6,50 Kč, kurs platný k 1.7.2015)
Cestovní doklady: cestovní pas platný 
minimálně 6 měsíců od data vstupu do 
země.
Časový posun k CET: + 6 hodin v létě, 
+ 7 hodin v zimě
Orientační doba letu: 14 hodin

Výlet na krokodýlí farmu
a do největšího akvária

Underwater World v Asii
Kombinaci s pobytem

v Kuala Lumpur Kombinaci s pobytem v Singapuru

Rádi Vám zajistíme:

Nenápadný ostrovní ráj nabízí perfektní infrastrukturu, 
přijatelné ceny, nejlevnější alkohol v Asii, minimum turistů, 

zachovalou přírodu a atraktivní mix čtyř kultur. Snadno se zde 
domluvíte, nebudete se mačkat v davech turistů, užijete si bezcelní 
obchody a v neposlední řadě na Vás čeká krásná příroda. Obdivovat 
můžete mangrovníkové porosty, vápencové jeskyně, rýžová políčka, 
kaučukovníkové plantáže, pláže s bílým pískem, krokodýlí farmy, 
všudypřítomné opice a především levné nákupy na ostrově Pulau 
Langkawi v bezcelní zóně. Langkawi je součástí souostroví
99 ostrovů s celkovou rozlohou 528 km2, které se nalézají
v Andamanském moři asi 30 km od pobřeží Malajsie. K nejlepším 
plážím na Langkawi patří Pantai Cenang, Burau Bay, Pantai Kok 
a Pantai Datai. Místo lze doporučit rodinám nebo turistům toužícím 
po klidné dovolené. Ostrov není příliš velký a aktivní cestovatel se 
na něm začne po pár dnech nudit. Počasí v Malajsii se velice liší
v jednotlivých oblastech. Ostrov je chráněn hornatou páteří, a tak 
se není třeba obávat zimních monzunů a nebe zde bývá bez mraků. 
Doporučujeme celoroční návštěvu. Nejstabilnější počasí je v zimních 
měsících. Při pobytu není nutné žádné očkování. Pobyt zde se často 
kombinuje s návštěvou Kuala Lumpur.
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www.fourseasons.com/langkawi

R esort s úchvatnou polohou na bílé píseč né pláži v zátoce Tanjung 
Rhu! Z jedné strany je lemován smaragdovými vodami Anda-

manského moře a z druhé strany bohatými deštnými pralesy
a hornatou krajinou! Slevy pro děti do 18 let.

Poloha: Langkawi, resort, který je směsicí asijské, indické a arabské kultury leží 
u jedné z nejkrásnějších bělostně písečných pláží ostrova, na jeho severním výběžku, 

v krásné udržované tropické zahradě. 
Vzdálenost od letiště cca 25 minut jízdy.
Vybavení resortu: 91 prostorných 
pavilónů a vil. 3 restaurace, 2 bary, 
2 bazény, SPA centrum, fitness, jóga, 
potápění, šnorchlování, vodní sporty, 
windsurfing, kajaky, rybaření, tenis, golf, 
boutique, dětský klub, business centrum, 
konferenční sál, hlídání dětí, Wi-fi 
internet, pronájem aut, půjčovna kol.
Vybavení pavilónů: klimatizace, 
ventilátor, minibar, sejf, varná konvice, 
fén, telefon, SAT/TV, CD přehrávač, Wi-fi 
internet, koupelna, sprcha, WC, balkon 
nebo terasa, sedací souprava, žehlička 
s žehlicím prknem. Možnost přistýlky.
Stravování: snídaně formou bufetu, 
možnost dokoupení polopenze i plné 
penze formou á la carte.

1,2 The Datai � � � � � Tropická oáza luxusu s úžasnými výhledy na Andamanské moře!
3,4 Westin Langkawi � � � � � Úžasný mix nádherných písečných pláží, Andamanského moře a bujné tropické vegetace!

Four Seasons Resort Langkawi � � � � � �  

Výběr dalších resortů na ostrově Langkawi:
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www.meritushotels.com

R esort vystavěný v tradičním stylu malajsijské vesnice,
kde se pohostinnost východních kultur příjemně snoubí

s komfortem kultur západních. Přímo u krásné písečné pláže
v bujné tropické zahradě!

Poloha: Langkawi, Meritus Pelangi Beach Resort & Spa leží v jihozápadní části 
ostrova, přímo u písečné pláže v nádherné tropické zahradě. V blízkosti se nachází 

18-ti jamkové golfové hřiště. Vzdálenost 
od letiště cca 15 minut jízdy.
Vybavení resortu: 331 pokojů a suite 
v 51 jednopatrových či dvoupatrových 
stylových chatkách. Klimatizace, 
3 restaurace, 3 bary, 2 bazény, SPA 
centrum, fitness, aerobic, potápění, 
šnorchlování, vodní sporty, windsurfing, 
jízda na banánu, vodní lyže, jet-ski, 
katamarány, rybaření, tenis, golf, 
minigolf, squash, stolní tenis, boutique, 
kadeřník, dětský klub, business centrum, 
konferenční sál, lékař, hlídání dětí, Wi-fi 
internet zdarma, sejfy.
Vybavení garden terrace pokojů: 
klimatizace, minibar, sejf, varná konvice, 
fén, telefon, SAT/TV, Wi-fi internet 
zdarma, koupelna, sprcha, WC, osobní 
váha, balkon nebo terasa. Možnost 
přistýlky a možnost ubytování až 2 dětí 
v pokoji.
Stravování: snídaně, možnost dokoupení 
polopenze – vše formou bufetu.

1,2 Four Points Langkawi � � � � Užijte si pohodu a klid u největšího nekonečného bazénu na Langkawi!
3,4 Berjaya Langkawi � � � � Výborný poměr kvality a ceny! Spousta možností zábavy a sportovního vyžití!

Meritus Pelangi Beach Resort & Spa � � � � �

Výběr dalších resortů na ostrově Langkawi:

exot16_112-115_LAN.indd   115 11.9.2015   11:33:58



Singapur

exot16_116-119_SIN.indd   116 9.9.2015   17:48:05



117

Velkoměsto, ostrov a stát zároveň

Oficiální název: Singapurská republika
Hlavní město: Singapur
Poloha: Jihočínské moře, Malacký průliv
Rozloha: 710 km2

Počet obyvatel: 5 399 000
Státní zřízení: pluralitní republika 
s jednokomorovým parlamentem
Jazyk: angličtina, tamilština, čínština, 
malajština
Měna: singapurský dolar (1 SGD =
cca 18 Kč, kurs platný k 1.7.2015)
Cestovní doklady: cestovní pas platný 
minimálně 6 měsíců od data vstupu do 
země.
Časový posun k CET: + 6 hodin v létě, 
+ 7 hodin v zimě
Orientační doba letu: 12 hodin

Vyrazit na nákupy na Orchard Road
Projít se zahradami Gardens
by The Bay se „Superstromy“

Navštívit Podvodní svět a Lagunu 
delfínů na ostrově Sentosa

S ingapur – Lví město – je 2 největším přístavem světa a zároveň
je státem i městem v jednom. Leží v jihovýchodní Asii na stej-

nojmenném ostrově a přilehlých 54 ostrůvcích při jižní výspě 
Malajského poloostrova, od kterého je oddělen úzkým průlivem. 
Patří mezi nejvyspělejší státy světa, je světovým finančním
a dopravním uzlem. Pyšní se nejen ohromnými mrakodrapy
a nákupními centry, ale také svou zelení a péčí o město. Průmyslová 
orientace státu je na farmacii a lékařství. Je zde také velká rafinérie. 
Letiště Changi je dopravním uzlem mezi Evropou, Asií a Austrálií. 
Ostrov je plný zeleně, nádherných parků a nachází se zde několik 
rezervací. Díky závodům Formule 1 a letním Olympijským hrám 
mládeže (2010) si Singapur získal své místo na mezinárodní
sportovní scéně. Nezapomeňte se potěšit se zvířaty v ZOO nebo 
na nočním safari, jejichž návštěvu byste si rozhodně neměli nechat 
ujít. Oblíbeným místem je i ostrov Sentosa, který leží jen 500 m 
od jeho jižního pobřeží. Najdete tu podmořský svět, delfinárium, 
kino 4D, bobovou dráhu a golfová hřiště. Ostrovu vévodí 37 metrů 
vysoká socha Merliona, která hraje důležitou roli při představeních 
vody a zvuku na Hudební fontáně. Na ostrově, se také nachází 
nejjižnější bod asijského kontinentu, kam se dostanete suchou nohou. 

Nezapomeňte:
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www.stregissingapore.com

V rchol luxusu na prestižní adrese! Vaše smysly okouzlí báječné 
labužnické zážitky, podmanivé lázeňské procedury, poloha 

v samém srdci premiové nákupní čtvrti a úžasná poloha v dosahu 
Singapurské botanické zahrady zapsané na Seznamu světového 
dědictví UNESCO! Ubytování pro velmi náročné klienty!

Poloha: v exklusivní centrální a diplomatické čtvrti města u známé Orchard Road. 
Zábavní park Sentosa cca 15 minut jízdy. Transfer z letiště zajišťuje flotila vozů 
Bentley. Vzdálenost od letiště cca 20 minut jízdy.

Vybavení hotelu: 299 pokojů a suite. 
Klimatizace, 3 restaurace, 2 bary, 
vinotéka, bazén, SPA centrum, fitness, 
tenis, boutique, business centrum, 
konferenční sál, hlídání dětí, Wi-fi 
internet, pronájem aut, půjčovna
CD/DVD. K dispozici je klientům i Butler 
Service. Denně mají klienti možnost 
ochutnávky vín v místní vinotéce.
Vybavení executive deluxe pokojů: 
klimatizace, minibar, sejf, varná konvice, 
fén, telefon, SAT/TV, CD/DVD přehrávač, 
Bose systém, Wi-fi internet, koupelna, 
sprcha, WC, sedací souprava.
Stravování: snídaně formou bufetu.

1,2 Raffles Singapore � � � � � � Musíte navštívit Long Bar a ochutnat světově proslulý koktejl Singapore Sling! 
3,4 Marina Mandarin � � � � � Výborná poloha v sousedství výstaviště Suntec!

St. Regis Singapore � � � � � �  

Výběr dalších hotelů v Singapuru:
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www.capellahotels.com/singapore

J edinečný luxusní resort na ostrově Sentosa - resort stvořený jak 
pro rodiny s dětmi, tak pro milovníky golfu, pro milovníky plaveb 

podél pobřeží, pro milovníky nákupů, i pro romanticky strávenou 
dovolenou!

Poloha: Sentosa, resort otevřený v roce 2009, projektoval známý architekt Foster Norman, 
který využil dvou původních historických koloniálních budov (dnes recepce, čínská 
restaurace, knihovna a odpočívárna) a k nim zakomponoval nádherný komplex pokojů 
a privátních vilek s bazénky, to vše v nádherné botanické zahradě. Tento privátní svět 

se nachází jen 10 minut jízdy od jednoho 
z nejdynamičtějších měst Asie, navíc 
v těsném sousedství mistrovského golfového 
hřiště Sentosa Golf Club. Resort patří do 
společenství The Leading Hotels of the 
World. Pláž Pallawan je vzdálená cca 5 minut 
pěší chůze a klienti mají na ni přímý vstup. 
Vzdálenost od Universal Studio Singapore 
cca 15 minut pěší chůze, od velkého 
nákupního centra Vivo City cca 10 minut 
jízdy a od letiště cca 25 minut jízdy.
Vybavení resortu: 72 pokojů a suite, 
38 garden vil s privátními bazény a 1 Capella 
Manor. Klimatizace, 2 restaurace, bar, 
3 bazény, SPA centrum, fitness, jogging, tenis, 
golf, boutique, business centrum, konferenční 
sál, Wi-fi internet zdarma, pronájem aut, 
půjčovna kol, shuttle bus do Vivo City.
Vybavení premier pokojů: klimatizace, 
minibar, sejf, varná konvice, fén, telefon,
SAT/TV, Wi-fi internet zdarma, iPod 
přípojka, koupelna, sprcha, WC, balkon.
Stravování: snídaně formou bufetu.

1,2 Naumi Hotel � � � � � Zdejší nekonečný bazén budí dojem, že nemá hranice a splývá s obzorem! 
3,4 M Hotel Singapore � � � � Přímo v srdci dynamické finanční čtvrti!

Capella Singapore � � � � �   

Výběr dalších hotelů v Singapuru:
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Nejpopulárnější a turisticky nejnavštěvovanější destinace v Indonésii

Oficiální název: Bali (Indonésie)
Hlavní město: Denpasar
Poloha: Balijské moře, Indický oceán
Rozloha: 5 632 km2

Počet obyvatel: 4 225 000
Státní zřízení: pluralitní republika 
s dvoukomorovým parlamentem 
Jazyk: indonéština
Měna: indonéská rupie (100 IDR =
cca 0,20 Kč, kurs platný k 1.7.2015)
Cestovní doklady: cestovní pas, jehož 
platnost přesahuje minimálně o 6 měsíců 
dobu pobytu v zemi a vstupní vízum, 
které obdržíte zdarma při příletu na letišti 
a zpáteční letenka.
Odletová taxa: cca 16 USD
Časový posun k CET: + 6 hodin v létě, 
+ 7 hodin v zimě
Orientační doba letu: 15 hodin

Navštívit balijské taneční
vystoupení!

Navštívit některý z mnoha
chrámů na ostrově!

Navštívit rýžová pole patřící
do kulturního dědictví UNESCO!

O strov bohů je součástí indonéského souostroví, které se
rozkládá mezi Malajsií a Austrálií, nedaleko ostrova Jáva 

těsně pod rovníkem. Ostrov je sopečného původu (150 x 80 km), 
obdařený úrodnou půdou s mnoha terasovitými políčky. Vnitrozemí 
je hornaté se 2 sopečnými krátery. Najdete tu 400 km nádherných 
pláží s palmami, impozantní sopky, usměvavé lidi a jedinečnou 
tradici hudby, tance, výtvarného umění a divadla. Bali je ostrovem 
plným překvapení, dobrodružství a exotických rituálů. Je ideálním 
místem pro milovníky golfu, tenisu, surfingu i potápění. Zůstalo 
jedinou hinduistickou společností v jihovýchodní Asii a náboženský 
život zasahuje do všech oblastí života. Kuta, Legian, Seminiyak 
jsou nejnavštěvovanějšími letovisky s dlouhou 8 km pláží, mnoha 
nočními podniky a obchody. Nusa Dua je nejmodernějším
a nejluxusnějším letoviskem na Bali. Je to vlastně komplex 
několika hotelů s plným vybavením. Sanur s 5 plážemi s bílým 
jemným pískem vyhledávají rodiny s dětmi.  Lokalita vhodná pro 
potápění Candi Dasa leží v zátoce Amuk a nabízí bílou klidnou pláž 
k lenošení. V obci je chrám pocházející z 11. století, kde stojí socha 
bohyně plodnosti Hariti. Letovisko je dobře dopravně dostupné a lze 
z něj podnikat výlety po celém východním Bali.

Nezapomeňte:
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www.stregisbali.com

J eden z nejluxusnějších resortů světa v rozlehlé úžasné tropické 
zahradě nabízí vše pro to, abyste se tu cítili jako v tropickém ráji! 

Bezkonkurenční poloha u jedné z nejlepších písečných pláží
na ostrově!

Poloha: Nusa Dua, jižní část ostrova, resort otevřený v září 2008 leží přímo u krásné 
350 m dlouhé písečné pláže. V těsné blízkosti 18-ti jamkového golfového hřiště Bali 
Golf and Country Club. Vzdálenost od letiště cca 15 minut jízdy.
Vybavení resortu: 79 St. Regis suite, 42 vil a 2 residence (92–980 m2), s výhledem 
na moře (některé s vlastním bazénem). 3 restaurace, 2 bary, obrovský bazén 

s lagunami, dětský bazén, 2 jacuzzi, 
SPA centrum, fitness, jóga, potápění, 
šnorchlování, vodní sporty, windsur-
fing, jízda na banánu, vodní lyže, kajaky, 
kanoe, rybaření, golf, boutique, kadeřník, 
business centrum, konferenční sál, lékař, 
Wi-fi internet zdarma, pronájem aut, 
půjčovna CD/DVD. K dispozici klientům je 
Butler Service.
Vybavení St. Regis Suite: každá suite se 
skládá z prostorného obývacího pokoje, 
ložni ce, šatny a prostorné koupelny. 
Klimatizace, ventilátor, minibar, sejf, 
varná konvice, fén, telefon, 42” LCD SAT/
TV, CD/DVD přehrávač, Bose systém, iPod 
přípojka, Wi-fi internet zdarma, koupelna 
s TV, sprcha, WC, osobní váha, balkon, 
výhled na moře, sedací souprava, plážová 
lehátka se slunečníky. Možnost přistýlky
a možnost ubytování až 2 dětí.
Stravování: snídaně, možnost dokoupení 
polopenze – vše formou bufetu.

1 Laguna Resort Nusa Dua � � � � � Klidné útočiště v tropické zahradě plné šumivých lagun! 
2  Nusa Dua Beach Hotel � � � � � Luxusní hotel v plné eleganci balijského paláce uspokojí i nejnáročnější klienty!
3 Candi Beach Resort � � � � Kouzelný resort na klidném místě u krásné písečné pláže v zahradě plné palem!
4  Rama Candidasa � � � � Vhodný pro aktivně i relaxačně strávenou dovolenou, pro milovníky potápění!

The St. Regis Bali Resort � � � � � �  

Výběr dalších resortů na ostrově Bali:
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www.melia.com

E legantní resort v balijském stylu pro náročnější klientelu!
ALL INCLUSIVE resort se zaměřením nejen na spoustu 

vzrušujících a zajímavých aktivit, ale i na maximální relax
v prvotřídním SPA centru!

Poloha: Nusa Dua – Tanjung Benoa, jižní část ostrova, přímo na písečné pláži. 
V blízkosti tradiční rybářská vesnice s obchůdky, cca 10 km od nákupního centra 
v Kuta a cca 35 km od hlavního města Denpasar. 18-ti jamkové golfové hřiště se 
nachází cca 5 minut od resortu. Vzdálenost od letiště cca 15 minut jízdy.
Vybavení resortu: 90 nově renovovaných pokojů a 38 suite. Klimatizace, 

3 restaurace, 2 bary, bazén, dětský 
bazén, SPA centrum, fitness, vodní sporty, 
windsurfing, vodní lyže, kanoe, rybaření, 
jet-ski, golf, stolní tenis, plážový volejbal, 
billiard, hrací automaty, boutique, 
kadeřník, dětský klub, business centrum, 
konferenční sál, lékař, hlídání dětí, Wi-fi 
internet zdarma, pronájem aut.
Vybavení melia pokojů: klimatizace, 
minibar, sejf, varná konvice, fén, telefon, 
SAT/TV, Wi-fi internet zdarma, koupelna, 
sprcha, WC, balkon nebo terasa.
Možnost přistýlky.
Stravování: formou ALL INCLUSIVE.

1 Ayodya Resort � � � � � Balijský vodní palác v nádherné tropické zahradě zkrášlené kamennými sochami, fontánami
  a lagunovitými bazény! 
2  Bali Mandira Beach � � � �� Resort vyhlášený přátelským personálem a pohostinností u jedné z nejlepších pláží na ostrově!
3 Kuta Seaview � � � �  Výborná poloha v těsné blízkosti nákupních možností, zábavy a turistických atrakcí!
4  Legian Beach � � � � Potěšení pro Vaše smysly! Přátelský personál, skvělá poloha, tradiční místní architektura!

Sol Beach House Benoa � � � � �  

Výběr dalších resortů na ostrově Bali:
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Nejvýchodnější stát jižního Pacifiku a zámořské území Francie

Oficiální název: Francouzská Polynésie
Hlavní město: Papeete
Poloha: Tichý Oceán
Rozloha: 4167 km2

Počet obyvatel: 276 800
Státní zřízení: francouzský zámořský 
departement
Jazyk: francouzština
Měna: Cour de Franc Pacifique, který 
je pevně vázán na euro (1 EUR = cca 
119,368 CPF, kurs platný k 1.7.2015)
Cestovní doklady: cestovní pas platný 
minimálně 6 měsíců od data vstupu do 
země. V některých případech při letu 
s mezipřistáním v USA však potřebujete 
tranzitní vízum do USA nebo pas 
s biometrickými prvky.
Časový posun k CET: –12 hodin v létě, 
–11 hodin v zimě
Orientační doba letu: 24 hodin

Krmit rejnoky! Potápět se s mořskými želvami!
Podniknout výlet na některý 

z dalších ostrovů!

F rancouzská Polynésie má rozlohu menší než polovina ostrova 
Korziky, ale je roztroušena na ploše 4 milióny km2 Tichého 

oceánu. Je tvořena 5 souostrovími, z nichž nejznámější je Tahiti, 
Moorea a Bora Bora, kde bydlí většina obyvatel. Dalšími jsou 
Tuamoty, známé lovem černých perel a pak tři, které leží mimo 
zájem turistů Gambiéry, Markézy a Astraly. Ostrovy jsou sopečného 
původu, obklopené bariérovým útesem a mělkou lagunou. Polynésie 
je rájem nejen pro potápěče a surfaře. Bora Bora je perla Pacifiku, 
nejkouzelnější ostrůvek se dvěma skalnatými kopci. Vedle několika 
písečných pásů má i přenádhernou lagunu a těší se také největšímu 
zájmu turistů. Korálové útesy, často jen několik metrů od pláže, jsou 
ideální pro potápění. Tahiti je synonymem ráje na Zemi, ale tento 
největší a nejprůmyslovější ostrov je spíše jen mezinárodním centrem
pro celou oblast. Ostrov Moorea to jsou hory, které se kolmo tyčí
nad průzračnou lagunou, bujná vegetace, korálové útesy
s bohatým podmořským životem a mělké laguny. Můžete vyrazit 
na náročné túry, potápět se, šnorchlovat, projet se na kole či na koni. 
Doporučujeme kombinaci pobytů na ostrovech Tahiti, Moorea 
a Bora Bora a můžeme zajistit ubytování i na dalších ostrovech 
Huahine, Raiatea, Maupiti, Tahaa či jiných.

Nezapomeňte:
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www.stregisborabora.com

J eden z největších a nejluxusnějších resortů ve Francouzské 
Polynésii! Potěší Vás koupání nejen v přírodním bazénu Oasis, 

ale i v centrálním bazénu s barem, stejně jako možnost šnorchlování 
v mořské laguně plné ryb a rejnoků.

Poloha: Bora Bora, luxusní resort se rozkládá na 44 akrech na ostrově Motu Ome 
v severní části laguny Bora Bora. Vzdálenost z letiště cca 20 minut jízdy lodí.
Vybavení resortu: 91 vil devíti kategorií, většina z nich je umístěna nad vodou 

Exclusive  inter iors®

Exclusive interiors
Dlouhá 924/26a, Plzeň-Doubravka

www.exclusiveinteriors.cz

Oblékneme Váš  inter iér

a některé z nich mají vlastní privátní 
bazény, jacuzzi či zahrádku. 4 restaurace, 
2 bary, 2 bazény, bar u bazénu, SPA 
centrum na privátním ostrově, fitness, 
potápění, šnorchlování, lagunárium, 
vodní sporty, katamarány, kanoe, kajaky, 
rybaření, tenis, boutique, dětský klub, 
business centrum, konferenční sál, hlídání 
dětí, Wi-fi internet zdarma, půjčovna kol. 
K dispozici klientům je Butler Service.
Vybavení Overwater Vil: oddělený 
obývací pokoj, ložnice, klimatizace, 
ventilátor, minibar, sejf, espresso přístroj, 
fén, telefon, 42” plazmová SAT/TV, 
CD/DVD přehrávač, Bose systém, Wi-fi 
internet zdarma, koupelna, sprcha, WC, 
terasa, plážová lehátka. Možnost přistýlky 
a možnost ubytování až 2 dětí.
Stravování: bez stravy, možnost 
dokoupení americké snídaně, polopenze 
nebo plné penze (obědy a večeře formou 
servírovaného menu).

1 InterConti Thalasso � � � � � Ubytování jen ve vodních bungalovech! Jedinečné lázně nabízející balneoterapie a thalassoterapie!
2  InteConti Le Moana � � � � � Resort nabízející opravdový luxus a romantiku na jedinečném místě!
3 Le Meridien Bora Bora � � � � � Zaplavte si s mořskými želvami! Úchvatný výhled na Mt. Otemanu je jedinečný!
4  Bora Bora Pearl Beach � � � � � Exklusivní romantické prostředí s nádhernou tyrkysovou lagunou!

The St. Regis Bora Bora Resort � � � � � �  

Výběr dalších resortů na ostrově Bora Bora:
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Exclusive interiors
Dlouhá 924/26a, Plzeň-Doubravka

www.exclusiveinteriors.cz

Oblékneme Váš  inter iér
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Různorodá země s barvitou kulturou

Oficiální název: Spojené státy mexické
Hlavní město: México
Poloha: Tichý oceán, Mexický záliv. 
Poloostrov Yucatán: Mexický záliv, 
Karibské moře
Rozloha: 1 972 550 km2

Počet obyvatel: 122 300 000 
Státní zřízení: pluralitní prezidentská 
republika s dvoukomorovým parlamentem 
Jazyk: španělština
Měna: mexické nové peso (1 MXN =
cca 1,50 Kč, kurs platný k 1.7.2015)
Cestovní doklady: cestovní pas platný 
minimálně 6 měsíců od data vstupu do 
země a zpáteční letenka.
Časový posun k CET: –7 hodin v létě, 
–6 hodin v zimě
Orientační doba letu: 13,5 hodiny

Kukulkánovu pyramidu
v Chichén Itzá Plavání s delfíny Chrámové město Mayů Tulum

M exiko je země s barvitou kulturou, nevšední pohostinností, 
indiánskými památkami, bílými plážemi, tyrkysovou vodou 

Karibiku, sytě modrými vodami Cortézova moře, vysokými horami, 
malebnými vesničkami, pozůstatky starobylých kultur, bohatou 
kuchyní a koloniální architekturou měst. My nabízíme ubytování 
na poloostrově Yucatán, na pobřeží Riviera Maya (160 km) a na 
ostrově Cozumel. Letovisko Cancún bývalo pouze malým ostrůvkem 
při pobřeží, nyní je tento ostrov (27x1 km) s pevninou spojen dvěma 
mosty. Na ostrově se nachází zóna plná hotelů a pobřeží tvoří 
dlouhá  písečná pláž, kterou omývají průzračné vody Karibského 
moře. Další letovisko Puerto Morelos je klidná rybářská vesnice, 
v jejímž okolí v poslední době vyrostlo několik moderních resortů. 
Mayakoba je letovisko o rozloze 600 akrů, které je kombinací tří 
ekosystémů mangrovníků, džungle a kanálů, kde se nacházejí 
4 exklusivní resorty a golfové hřiště. A též Playa del Carmen, 
která je nejrychleji se rozrůstajícím se letoviskem oblasti. Pyšní se 
bělostnými plážemi, tyrkysovým mořem, ale i množstvím barů,
restaurací a hotelů. Je vhodným místem pro milovníky potápění.
Z přístavu denně odplouvá loď na ostrov Cozumel s druhou největší 
korálovou lokalitou na světě Palancar Reef a oblastí bezcelních 
nákupů. 

Nenechte si ujít:
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www.me-cancun.com

M oderní luxusní resort, který uspokojí všechny Vaše smysly!
Ráj umění, designu, skvělé hudby a gastronomie!

Resort jen pro dospělé s tzv. Complete ME experience –
víc než jen ALL INCLUSIVE!

Poloha: Cancún, tento luxusní resort leží přímo u nádherné bílé písečné pláže,
cca 20 minut od centra města a 20 minut od letiště v Cancúnu. V blízkosti se 
nacházejí mistrovská golfová hřiště, nákupní centra, restaurace a noční bary.

Resort je vyhlášený svým světoznámým 
plážovým barem The Beach Club @ Me.
Vybavení resortu: 417 pokojů a suite 
s vý hledem na lagunu nebo moře. 
Klimatizace, 5 restaurací, 7 barů, 
3 bazény, plážový klub, SPA centrum,
fitness, potápění, šnorchlování, vodní 
sporty, golf, boutique, kadeřník, business 
centrum, konferenční sál, Wi-fi internet 
zdarma, knihovna s internetovým 
koutkem, pronájem aut.
Vybavení deluxe sunset view pokojů: 
klimatizace, minibar, sejf, varná konvice, 
fén, telefon, SAT/TV, CD/DVD přehrávač, 
iPod přípojka, Wi-fi internet zdarma, 
koupelna s kosmetickými přípravky 
Aveda, sprcha, WC, osobní váha, žehlička 
s žehlicím prknem. Možnost přistýlky.
Stravování: formou Complete ME 
(prémiové ALL INCLUSIVE).

1 Le Blanc Spa � � � � � � PREMIUM ALL INCLUSIVE resort v sofistikovaném stylu jen pro dospělé! 
2  Oasis Cancún � � � � � Obrovský relaxační areál v rozlehlé tropické zahradě a s jedním z nejdelších bazénů v Cancúnu!
3 Riu Cancún � � � � � V srdci jedné z nejpopulárnějších turistických oblastí v Cancúnu přímo na pláži!
4  BelleVue Beach Paradise � � � � Vhodný pro všechny věkové kategorie, dobrý poměr kvality a ceny!

ME Cancún by Melia � � � � � �  

Výběr dalších resortů na poloostrově Yucatán:
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www.excellence-resorts.com

E xcelentní resort jen pro dospělé představuje to nejlepší z luxusu, 
soukromí, exklusivity, romantiky a služeb!

Máte-li chuť na romantiku a relaxaci, máte-li chuť na poznání
vibrujícího Cancúnu, kosmopolitního Playa del Carmen či mayských 
památek! Resort jen pro dospělé!

Poloha: Puerto Morelos, cca 10 minut od měs tečka, přímo u krásné písečné pláže. 

V blízkosti se nachází golfová hřiště. 
Vzdálenost od letiště v Cancúnu cca 20 
minut jízdy.
Vybavení resortu: 348 junior suite 
a 92 Excellence Club suite. Klimatizace, 
8 restaurací, 10 barů, 6 bazénů 
protékajících resortů, 5 jacuzzi, lázně, 
sauna, masáže, salón krásy, fitness, 
aerobic, jóga, potápění, šnorchlování, 
vodní sporty, windsurfing, vodní pólo, 
kajaky, rybaření, tenis, plážový volejbal, 
basketbal, fotbal, golf, stolní tenis, 
boutique, kadeřník, business centrum, 
konferenční sál, lékař, internet, půjčovna 
kol.
Vybavení suite: klimatizace, minibar, 
sejf, varná konvice, fén, telefon, SAT/TV,
CD/DVD přehrávač, internet zdarma, 
koupelna s whirlpool vanou, sprcha,
WC, balkon nebo terasa, žehlička 
s žehlicím prknem. Možnost ubytování
až 3 osob v pokoji.
Stravování: formou ALL INCLUSIVE.

1 Zoëtry Paraiso � � � � � � Boutique resort s diskrétním servisem, jedinečnou gastronomií, nezapomenutelnými lázněmi! 
2  Valentin Imperial Maya � � � � � Resort jen pro dospělé s jedním z největších bazénů v oblasti Riviera Maya! 
3 Secrets Capri � � � � �  Resort s výjimečným servisem pro dospělé s tzv. Unlimited Luxury!
4  Banyan Tree Mayakoba � � � � � � Harmonická směs přírody a luxusu, všechny vily s privátním bazénem!

Excellence Riviera Cancún � � � � � �   

Výběr dalších resortů na poloostrově Yucatán:
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www.paradisusplayadelcarmen.com

P rvotřídní architektura a design jsou v naprosté harmonii 
s nejúžasnějšími krásami tropického ráje! Nejluxusnější resort 

v Playa del Carmen! Atraktivní lokalita, nezapomenutelné
gastronomické zážitky ve 14 prvotřídních restauracích a 16 barech! 
La Esmeralda pro rodiny s dětmi, La Perla jen pro dospělé!

Poloha: Playa del Carmen, resort otevřený koncem roku 2011 leží přímo u nádherné 
písečné pláže, jen pár minut jízdy od centra Playa del Carmen. V blízkosti se 
nacházejí mistrovská golfová hřiště. Vzdálenost od letiště v Cancúnu cca 45 minut 
jízdy.
Vybavení resortu: klimatizace, 14 restaurací a 16 barů, bazény, Yhi Spa, fitness, 
potápění, šnorchlování, vodní sporty, tenis, plážový volejbal, golf, boutique, dětský 
klub, business centrum, konferenční sál, lékař, hlídání dětí, Wi-fi internet zdarma.
Resort se skládá ze 2 částí, které jsou odděleny od sebe společnou zónou
El Zocalo, kde se nacházejí gastronomická zařízení, lázně, konferenční sály apod.
La Esmeralda – vhodná nejen pro páry, ale i pro rodiny s dětmi –  488 suite 
různých kategorií, z nichž 56 má přímý vstup do bazénu. 
La Perla – jen pro dospělé – 394 suite různých kategorií, z nichž 62 má přímý vstup 
do bazénu.
Vybavení junior suite – La Esmeralda: klimatizace, minibar, sejf, varná konvice, 
fén, telefon, SAT/TV, CD/DVD přehrávač, Wi-fi internet zdarma, koupelna, sprcha, 
WC, balkon nebo terasa, obývací část se sedačkou, žehlička s žehlicím prknem, 

terasa. Možnost přistýlky a možnost 
ubytování až 2 dětí.
Stravování: formou ALL INCLUSIVE.

1,2 Royal Hideaway Playacar � � � � � Elegantní boutique resort v mexickém koloniálním stylu u jedné z nejkrásnějších pláží! 
3,4 Sandos Caracol � � � � � Resort s vlastním aquaparkem - vhodný pro rodiny s dětmi! Výborný poměr kvality a ceny!

Paradisus Playa del Carmen � � � � � �  

Výběr dalších resortů na poloostrově Yucatán:
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www.bahia-principe.com

N avštivte s námi místo, kde nikdy nepřestává svítit slunce,
kde nikdy nezavírají restaurace a bary, kde se nikdy nebudete 

nudit a kde naleznete nikde nekončící pláž! Delfinárium přímo
v komplexu!

Poloha: Riviera Maya, cca 20 minut jízdy od městečka Tulum, cca 30 minut od Playa 
del Carmen a cca 80 minut od letiště v Cancúnu. Resort leží u 1,5 km dlouhé bílé 
písečné pláže. Ve vzdálenosti 500 m se nachází mistrovské golfové hřiště.
Vybavení resortu: 17 restaurací, 27 barů, obrovský bazén, bazény s jacuzzi, 
dětské bazény, delfinárium (za poplatek), SPA centrum, fitness, aerobic, potápění, 
šnorchlování, vodní sporty, aquaerobic, vodní pólo, windsurfing, jet ski, parasailing, 
katamarány, kajaky, rybaření, tenis, volejbal, plážový volejbal, basketbal, fotbal, golf, 
minigolf, stolní tenis, pétanque, jízda na koni, hrací automaty, animační programy, 
kadeřník, dětský klub, business centrum, konferenční sály, lékař, hlídání dětí, Wi-fi 
internet, pronájem aut, půjčovna kol. Součástí komplexu je Hacienda Doňa Isabel 
(centrum s obchůdky, bary a restauracemi a zábavními možnostmi). 
Grand Bahia Principe Riviera Maya se skládá ze 4 resortů – mezi resorty jezdí 
v pravidelných intervalech vláček:
Coba – 60 family junior suite, 684 junior suite superior, 48 family master suite
a 288 junior suite golden club. Část vhodná především pro rodiny s dětmi – aktivity 
pro celou rodinu vč. vodního parku, prostorné pokoje a suite.
Tulum – 270 superior pokojů, 408 junior suite superior, 180 superior pokojů Club 
Hacienda a 120 junior suite Club Hacienda. Přímo na pláži, vhodná pro rodiny 

s dětmi, blízko delfinária.
Luxury Akumal – 72 superior pokojů, 
360 junior suite superior a 198 junior 
suite golden club. Nejblíže k moři, klienti 
mohou využívat služeb a gastronomických 
zařízení ostatních resortů v komplexu.
Luxury Sian Ka’an – 252 junior 
suite, 56 junior suite superior, 6 junior 
suite superior garden a 56 junior suite 
Penthouse. Tato část se nachází přes 
silnici u golfového hřiště. Část jen pro 
dospělé, s golfovým hřištěm, klienti 
mohou využívat služeb a gastronomických 
zařízení ostatních resortů v komplexu.
Vybavení junior suite superior – Coba: 
klimatizace, ventilátor, minibar, sejf, 
kávovar, fén, telefon, SAT/TV, koupelna, 
sprcha, WC, jacuzzi, žehlička s žehlicím 
prknem, balkon nebo terasa, sedací 
souprava. Možnost přistýlky a možnost 
ubytování až 2 dětí v pokoji.
Stravování: formou ALL INCLUSIVE 
(24 hodin).

1 BlueBay Grand Esmeralda � � � � � Bohaté možnosti vyžití a zábavy nejen pro rodiny s dětmi!
2  Allegro Playacar � � � �  Nejoblíbenější resort v naší nabídce, resort pro rodiny s dětmi!
3 Gran Porto Resort � � � � � Poloha přímo na pláži v městečku Playa del Carmen!
4  Riu Yucatan � � � � � Pro milovníky aktivně strávené dovolené!

Grand Bahia Principe Riviera Maya � � � � � 

Výběr dalších resortů na poloostrově Yucatán:
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www.secretsresorts.com/aura-cozumel

J ediný hotel tohoto typu na ostrově! Výjimečné služby a servis – 
Unlimited Luxury! Tady splní každé Vaše přání! Možnost čerpání 

večeří v sesterském resortu Sunscape Sabor Cozumel! Elegantní resort 
jen pro dospělé s unikátní atmosférou! 

Poloha: Cozumel, transfer trajektem z Playa del Carmen cca 45 minut a dále 
20 minut jízdy od centra města a přístavu, u vlastní 150 m dlouhé bílé písečné pláže. 
Na ostrově se nachází mistrovské golfové hřiště.

Vybavení resortu: 168 luxusních suite 
(některé s vlastním bazénem, až se 
2 ložni cemi). Klimatizace, 5 restaurací, 
3 bary, 3 bazény propojené línou 
řekou, 3 jacuzzi, SPA centrum, fitness, 
aquagymnastika, jóga, potápění, 
šnorchlování, vodní sporty, wind surfing, 
kajaky, rybaření, tenis, stolní tenis, 
plážový volejbal, volejbal, basketbal, 
fotbal, golf, animační programy, 
boutique, business centrum, konferenční 
sál, Wi-fi internet, pronájem aut.
Vybavení pool view junior suite: 
klimatizace, ventilátor, minibar zdarma, 
sejf, varná konvice, fén, telefon, SAT/TV, 
CD/DVD přehrávač, internetová přípojka, 
iPod přípojka, koupelna s jacuzzi, sprcha, 
WC, balkon nebo terasa. Možnost 
přistýlky.
Stravování: formou Unlimited Luxury 
(ALL INCLUSIVE).

1,2 Sunscape Sabor � � � � Pro milovníky potápění, milovníky golfu i milovníky lázeňských procedur! 
3,4 Allegro Cozumel � � � � Resort vhodný pro rodiny s dětmi a milovníky potápění!

Secrets Aura Cozumel � � � � �  www.secretsresorts.com/aura-cozumel

Výběr dalších resortů na ostrově Cozumel:
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Ostrov, který navždy zůstane ve Vašem srdci

Oficiální název: Kubánská republika
Hlavní město: La Habana
Poloha: Karibské moře, Atlantský oceán
Rozloha: 110 861 km2

Počet obyvatel: 11 270 000
Státní zřízení: socialistická republika 
se systémem jedné politické strany 
a jednokomorovým parlamentem
Jazyk: španělština
Měna: kubánské peso (1 CUP =
cca 24,45 Kč, kurs platný k 1.7.2015); 
turisté však používají konvertibilní peso 
(1 CUC = cca 24 CUP)
Cestovní doklady: cestovní pas, který je 
platný minimálně po dobu pobytu v zemi 
a platné vízum ve formě turistické karty
Odletová taxa: cca 25 EUR
Časový posun k CET: –6 hodin v létě, 
–5 hodin v zimě
Orientační doba letu: 12 hodin

Největší město Karibiku – Havanu
Turisticky nejpřitažlivější město

na Kubě – Trinidad
Unikátní homolovité skály – 

mogoty v Pinar del Río

P od obratníkem Raka leží ostrov plný tropické zeleně,
kouzelných barev a kontrastů. Kromě koupání, slunění

a potápění se na Kubě dá provozovat pěší turistika a trekking. 
Neopomeňte navštívit koloniální Havanu, město plné historických 
památek, přátelských obyvatel, malebných zákoutí s živou
kubánskou hudbou, míchanými nápoji, s vůní doutníků a s flotilou 
amerických vozů z 50. let. Kuba je ostrov, který navždy zůstane
ve Vašem srdci. Varadero je největší turistické letovisko s moderními 
hotely, 20 km dlouhou pláží s bílým pískem a průzračně čistým 
mořem. Najdete zde mnoho barů, kaváren, obchůdků a pěkné
golfové hřiště. Cayo Coco patří k řetězu ostrovů Jardines del Rey.
Jde o luxusní pohádkovou destinaci s nádhernými plážemi,
korálovým útesem a romantickými zátokami. Ostrov je s pevninou 
spojen 17 km dlouhou hrází. Cayo Largo je nejkrásnější ostrov 
souostroví Las Canarreos, který se nachází v jižní části Kuby 
společně s dalšími 300 ostrůvky. Má 20 km krásných bělostných 
pláží, nabízí  výrazný kontrast barev a mnoho barevných živočichů. 
Můžete se zde procházet po pláži Playa Sirene a Playa Tortuga,
kde vodní želvy kladou svá vejce do písku. Místo je známé
poklidnou atmosférou a výjimečně teplým mořem, za což vděčí 
příznivým teplým proudům.

Nenechte si ujít:
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www.meliacuba.com

L uxusní hotel pro náročné pyšnící se několika oceněními a nejlepší 
kuchyní ve Varaderu. Exklusivní elegance a stylová architektura 

na východním cípu poloostrova v Punta Hicacos! Stravování formou 
ULTRA ALL INCLUSIVE!

Poloha: Varadero, v klidnější části, přímo na jedné z nejkrásnějších pláží Punta 
Frances Beach, v krásné tropické zahradě. Vzdálenost od letiště Varadero 40 km. 

V blízkosti se na chází 18-ti jamkové 
golfové hřiště.
Vybavení resortu: 510 suite a vil. 
Klima tizace, 9 restaurací, 10 barů, 
obrovský bazén s jacuzzi, bazén, dět-
ský bazén, jacuzzi, SPA centrum, fit ness, 
aerobic, jóga, potápění, šnorchlování, 
vod ní sporty, vodní pólo, wind surfing, 
šlapací kola, vodní lyže, katamarány, 
kanoe, tenis, volejbal, plážový volejbal, 
jízda na koni, plážový fotbal, golf, 
stolní tenis, pétanque, billiard, hrací 
automaty, animační programy, boutique, 
kadeřník, dětský klub, business centrum, 
konferenční sál, lékař, hlídání dětí, Wi-fi 
internet, pronájem aut, půjčovna kol.
Vybavení junior suite: klimatizace, 
minibar, sejf, varná konvice, fén, telefon,
SAT/TV, CD přehrávač, koupelna, WC, 
žehlička s žehlicím prknem, balkon nebo 
terasa. Možnost přistýlky a možnost 
ubytování až 2 dětí.
Stravování: formou ULTRA ALL INCLUSIVE.

1,2 Melia Las Americas � � � � � Exklusivní přímý vstup do Varadero Golf Clubu a speciální výhody pro golfisty! Jen pro dospělé! 
3.4 Melia Varadero � � � � � Superior ALL INCLUSIVE resort vyhledávaný milovníky golfu!

Paradisus Varadero Resort & Spa � � � � � �  

Výběr dalších resortů ve Varaderu:
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www.meliacuba.com

I dylický tropický ráj jen pro dospělé nad 18 let! Útulná atmosféra, 
malebné výhledy, soukromí, zábava a romantika!

Ultra ALL INCLUSIVE! Místo vhodné na líbánky i uspořádání 
svatebního obřadu!

Poloha: Varadero, přímo na krásné písečné pláži, nedaleko 18-ti jamkového 
golfového hřiště, vzdálenost od letiště Varadero cca 40 minut.

Vybavení resortu: 630 suite různých 
kate gorií. 10 restaurací, kavárna, 
9 barů, bazén o 3 sekcích, jacuzzi, SPA 
centrum, salón krásy, fitness, aerobic, 
potápění, šnorchlování, vodní sporty, 
jízda na banánu, šlapací kola, vodní lyže, 
katamarány, rybaření, tenis, volejbal, 
plážový volejbal, jízda na koni, stolní 
tenis, billiard,
animační programy, boutique, kadeřník, 
business centrum, konferenční sál,
internet, pronájem aut.
Vybavení junior suite deluxe: 
klimatizace, minibar, sejf, varná 
konvice, fén, telefon, SAT/TV, CD/DVD 
přehrávač, koupelna, sprcha, WC, většina 
s balkonem
nebo terasou, žehlička s žehlicím prknem.
Stravování: formou ULTRA ALL 
INCLUSIVE.

1 Blau Marina Varadero � � � � � Elegantní a exklusivní hotel pro náročné v krásné tropické zahradě! 
2  Barcelo Solymar Arenas � � � �� Pro rodiny i páry, pro milovníky potápění a vodních sportů! Aktivně strávená dovolená!
3 Memories Varadero � � � �  Jedinečná koloniální architektura, skvělé služby a karibská atmosféra!
4  Naviti Beach Club � � � � Výjimečná poloha, nezapomenutelná dovolená!

Paradisus Princesa Del Mar Resort & Spa � � � � �

Výběr dalších resortů ve Varaderu:
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www.iberostar.com

J eden z nejlepších 5* resortů ve Varaderu v koloniálním stylu
s perfektním servisem! Vhodný nejen pro náročnější klientelu,

ale také pro rodiny s dětmi! Bohaté animační programy!
Dovolená na Varaderu se stane pro Vás nezapomenutelným 
zážitkem!

Poloha: Varadero, přímo na krásné písečné pláži, obklopený tropickou vegetací,

cca 20 minut jízdy od centra, vzdálenost 
od letiště Varadero cca 45 minut.
Vybavení resortu: 386 prostorných 
pokojů a suite v 11 budovách. 
5 restaurací, diskotéka, 4 bary, 3 venkovní 
bazény, 1 vnitřní bazén, dětský bazén, 
jacuzzi, SPA centrum, aerobic, potápění, 
šnorchlování, vodní sporty, šlapací kola, 
vodní lyže, kajaky, tenis, plážový volej-
bal, basketbal, jízda na koni, fotbal, 
golf, bowling, animační programy, 
boutique, dětský klub, business centrum, 
konferenční sál, internet.
Vybavení pokojů: klimatizace, minibar, 
sejf, varná konvice, fén, telefon, 
SAT/TV, CD přehrávač, koupelna, sprcha, 
WC, žehlička s žehlicím prknem, balkon 
nebo terasa. Možnost přistýlky a možnost 
ubyto vání až 2 dětí v pokoji.
Stravování: formou ALL INCLUSIVE.

1 Roc Arenas Doradas � � � � Bezchybná karibská atmosféra v resortu snů plném exotické vegetace a vodopádů! 
2  Roc Barlovento � � � � Oblíbený pro svou přátelskou atmosféru! Jen pro dospělé!
3 BelleVue Palma Real � � � � Tradiční hotel v kubánském stylu vhodný pro všechny věkové kategorie!
4  Starfish Cuatro Palmas � � � Hotel ve španělském koloniálním stylu v tropické zahradě plné kokosových palem!

Iberostar Varadero � � � � �  

Výběr dalších resortů ve Varaderu:
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www.meliacuba.com

H otel v krásném exotickém prostředí turistikou neposkvrněného 
ostrova Cayo Largo jako stvořený pro líbánky! Fantastická 

pláž! Úžasné podmínky pro šnorchlování, potápění a rybaření!

Poloha: Cayo Largo, přímo na krásné bělostně písečné pláži, vzdálenost od letiště 
Cayo Largo  cca 10 minut, od pevniny cca 80 km a cca 40 minut letu z Havany.
Vybavení hotelu: 296 pokojů a suite. Klimatizace, 3 restaurace, kavárna, 3 bary, 

bazén, dětský bazén, jacuzzi, lázně, 
sauna, masáže, salón krásy, fitness, 
aerobic, jóga, potápění, šnorchlování, 
vodní sporty, windsurfing, šlapací kola, 
katamarány, kanoe, rybaření, tenis, 
volejbal, plážový volejbal, mini bowling, 
billiard, pétanque, animační programy, 
boutique, dětský klub, business centrum, 
konferenční sál, hlídání dětí, internet, 
pronájem aut, půjčovna kol a motocyklů.
Vybavení standardních pokojů: 
klimatizace, ventilátor, minibar, sejf, 
fén, tele fon, SAT/TV, žehlička s žehlicím 
prknem, koupelna, sprcha, WC, balkon 
nebo terasa. Možnost přistýlky.
Stravování: formou ALL INCLUSIVE.

1,2 Sol Cayo Coco � � � � V blízkosti druhého největšího korálového útesu na světě!
3,4 Melia Cayo Coco � � � � Oáza klidu a intimity s vynikajícím servisem v jednom z nejkrásnějších koutů Kuby! Jen pro dospělé!

Sol Cayo Largo Hotel � � � �   

Výběr resortů na ostrově Cayo Coco:
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Lákavý zelený klenot západního Karibiku

Oficiální název: Jamajka
Hlavní město: Kingston
Poloha: Karibské moře
Rozloha: 11 391 km2

Počet obyvatel: 2 715 000
Státní zřízení: monarchie 
s dvoukomorovým parlamentem
Jazyk: angličtina
Měna: dolar (1 JMD = 0,20 Kč,
kurs platný k 1.7.2015)
Cestovní doklady: cestovní plas, jehož 
minimální doba platnosti je 6 měsíců.
Odletová taxa: cca 20 USD
Časový posun k CET: –7 hodin v létě,
–6 hodin v zimě
Orientační doba letu: 14 hodin

Jízdu na bobové dráze
na hoře Mystic Mountain

Odpočinek mezi padajícími
proudy vodopádů

Hru na některém mistrovském 
golfovém hřišti

K aribský ostrůvek ležící nedaleko Kuby zabírá plochu velkou 
jako půlka Slovenska, je plný palem, banánovníků, dlouhých 

písečných pláží, divoké vegetace a především Mekkou reggae. 
Rum, káva, koření, dřevěné vyřezávané sošky, naivní obrázky, 
šperky s přírodními křišťály, trička s obrázky Boba Marleyho jsou 
typický mi suvenýry. Přímo z pláží můžete vyrazit na horskou 
túru, pozorovat ptáky, zažít koupel pod vodopády, a samozřejmě 
zde můžete i jen tak lenošit a chytat bronz. Jamajka je rájem 
potápěčů, surfařů a rybářů. Karibskou atmosféru umocňují místní 
kuchařské speciality a tropické koktejly. Ocho Rios  je turisticky 
nejnavštěvovanějším letoviskem. Nacházejí se tu Dunn River Falls 
a mnoho dalších atrakcí včetně botanických zahrad, golfového 
klubu a pláží s bílým pískem. Runaway je poklidné středisko 
s menšími romantickými zálivy. Montego Bay je přístavní město 
i oblíbená turistická destinace s řadou historických budov, soukro-
mými plážemi, golfem i divokým pobřežím. Negril je dominantou 
západní Jamajky s nejdelšími plážemi a bohatým nočním životem. 
Je nejrychleji se rozvíjející oblastí ostrova. Nachází se tu jediná
ve řejná nudistická pláž, která se v noci mění na taneční parket
reggae. V tomto malém městě plném hotelů se rozhodně nudit
nebudete. 

Nenechte si ujít:
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www.sandals.com

N ejexklusivnější boutique resort v Karibiku nabízející úžasné
gastronomické zážitky! Elegantní resort postavený

v koloniálním stylu v sobě spojuje okouzlující šarm 50. let minulého 
století s moderním komfortem! Resort jen pro dospělé.

Poloha: Ocho Rios. Sandals Royal Plantation leží v samém centru severního pobřeží 
Jamajky. Elegantní a privátní resort leží v zeleni svažující se ke dvěma vlastním 

písečným plážím, v blízkosti prestižního 
golfového hřiště Upton Golf & Country 
Club. Vzdálenost od letiště Montego Bay 
cca 90 minut.
Vybavení resortu: 74 prostorných nedávno 
renovovaných suite, 1 tříložnicová Villa 
Plantana a 1 šestiložnicová Villa Rio Chico, 
všechny s výhledem na moře. Klimatizace, 
5 restaurací, Caviar + Champagne Bar, 
bazén, whirlpool, SPA centrum, fitness, 
potápění, šnorchlování, vodní sporty, 
windsurfing, vodní lyže, kajaky, tenis, golf, 
billiard, boutique, business centrum, Wi-fi 
internet zdarma, iPod přípojka, pronájem 
aut. K dispozici klientům je Butler Service.
Vybavení suite: klimatizace, ventilátor, 
minibar, sejf, varná konvice, fén, telefon, 
SAT/TV, CD přehrávač, Wi-fi internet 
zdarma, koupelna, sprcha, WC, balkon 
nebo terasa, sedací sou prava, jídelna, 
výhled na moře.
Stravování: formou ALL INCLUSIVE.

1 Secrets Wild Orchid � � � � � Velmi stylový luxusní resort se službami a stravováním Unlimited Luxury jen pro dospělé! 
2  Grand Bahia Principe Jamaica � � � � �   Jeden z nejlepších resortů na ostrově Jamajka se spoustou možností zábavy i odpočinku!
3 Sandals Ochi Beach � � � � � Vlastní mistrovské golfové hřiště Sandals Golf & Country Club v ceně!
4  Coyaba � � � � V intimním prostředí boutique resortu najdete prvotřídní služby!

Sandals Royal Plantation � � � � � �  

Výběr dalších resortů na Jamajce:
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http://rosehall.ziva.hyatt.com

K lienti všech věkových kategorií zde mají možnost vychutnávat
to nejlepší, co jim ostrov může nabídnout! Luxusní ráj 

odpočinku a relaxace v krásné tropické zahradě!

Poloha: Montego Bay, na severozápadním pobřeží Jamajky, přímo u nádherné 
písečné pláže v tropické zahradě. Ve vzdálenosti 5 minut jízdy se nacházejí 
3 mistrovská golfová hřiště. Vzdálenost od letiště v Montego Bay cca 15 minut jízdy.
Vybavení resortu: 8 restaurací, 5 barů, 3 bazény, 3 whirlpooly, SPA centrum, 

fitness, aerobic, potápění, šnorchlování, 
vodní sporty, tenis, basketbal, plážový 
volejbal, golf, animační programy, 
boutique, dětský klub, Wi-fi internet 
zdarma, pronájem aut.
Vybavení standardních pokojů: 
387 prostorných pokojů a suite. 
Klimatizace, minibar, sejf, varná konvice, 
fén, telefon, SAT/TV, iPod přípojka, Wi-fi 
internet zdarma, koupelna, sprcha, WC, 
balkon nebo terasa, žehlička s žehlicím 
prknem. Možnost přistýlky a možnost 
ubytování až 2 dětí. 
Stravování: formou ALL INCLUSIVE.

1 Riu Montego Bay � � � � Resort pro všechny – pro mladé, pro páry i pro rodiny s dětmi!
2  Sunset Beach Resort � � � � S vlastním vodním parkem, vhodný pro rodiny s dětmi!
3 Beaches Negril � � � �  Zábava pro všechny! Součástí resortu je vodní park!
4  Merrils Beach II+III � � � Komplex dvou sesterských resortů, kde se určitě nudit nebudete!

Hyatt Ziva Rose Hall � � � � �   

Výběr dalších resortů na Jamajce:

exot16_142-145_JAM.indd   145 9.9.2015   17:56:17



Dominikánská
republika

exot16_146-153_DOM.indd   146 9.9.2015   17:57:12



147

Ráj v srdci Karibiku, který si podmaní Vaše srdce

Oficiální název: Dominikánská republika
Hlavní město: Santo Domingo
Poloha: Karibské moře, Atlantský oceán
Rozloha: 48 717 km2

Počet obyvatel: 10 400 000
Státní zřízení: pluralitní federativní 
prezidentská republika s dvoukomorovým 
parlamentem.
Jazyk: španělština
Měna: peso (1 DOP = cca 0,55 Kč, kurs 
platný k 1.7.2015)
Cestovní doklady: cestovní pas platný 
minimálně 6 měsíců od data vstupu do 
země a vstupní turistická karta, kterou 
zakoupíte při příletu (cca 10 USD) přímo 
na letišti.
Příletová taxa: 10 USD
Časový posun k CET: –6 hodin v létě,
–5 hodin v zimě
Orientační doba letu: 12 hodin

Návštěvu koloniálního města
Santo Domingo

Návštěvu tradičních kohoutích 
zápasů Výlet na panenský ostrov Catalina

Z emě v srdci Karibiku, která je oblíbeným cílem turistů celého 
světa. Na své si přijdou lidé toužící po odpočinku, romantice

i dobrodružství. Svahy porostlé nepropustným pralesem,
vulkanická jezera, vodopády, to vše společně s korálovými útesy 
tvoří zdejší kouzlo. Díky dlouhým písečným plážím, bujné
vegetaci, národním parkům, rozmanité krajině, příjemnému klimatu 
a množství památek je ideálním místem k dovolené. Středisko Juan 
Dolio  preferují milovníci šnorchlování. Boca Chica  nabízí klidnou 
mořskou lagunu, vhodnou pro rodiny s dětmi. Je to malé plážové 
město, s bohatým nočním životem. Bayahibe  spolu s Punta Canou
je považováno za nejhezčí místo u moře. Vyplouvají odtud lodě
na ostrovy Saona či Catalina s ideálními podmínkami na potápění. 
Nejvyhledávanějším místem je Punta Cana. Vyznačuje se několik 
km dlouhou pláží Bávaro s jemným bílým pískem, která je
orámována palmami a křišťálově čistým mořem. Playa Dorada 
je kouzelná „Zlatá pláž“ nedaleko Puerto Plata s řadou kvalitních 
hotelů, bohatou historií, pobřežní promenádou a nádherným
historickým středem. 16 km vzdálená Sosúa je považována za 
malý kousek Evropy a Samaná je poloostrov omývaný Atlantským 
oceánem nabízející nevídané scenérie s palmovými háji a utajenými 
plážemi. 

Nenechte si ujít:
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www.paradisus-puntacana.com

J eden z nejluxusnějších resortů v Kari biku pro náročnější
klientelu! Vhodný pro rodiny s dětmi, pro milovníky golfu

i pro páry! Dokonalá harmonie s přírodou!

Poloha: Punta Cana, ve vzrostlé tropické za hradě plné palem, přímo u dlouhé 
bílé píseč né pláže Bávaro. Součástí rozlehlého komplexu je i ekologický park 
s mangrovníky plný exo tického ptactva, plameňáků, želv a opic. Vzdálenost od letiště 
Punta Cana cca 25 minut a od letiště Santo Domingo cca 3 hodiny. Golfové hřiště 
The Cocotal Golf and Country Club je jen pár minut od resortu.
Vybavení resortu: 694 prostorných suite růz ných kategorií, z nichž 132 patří
do části THE RESERVE. Resort má i spe ciálně vyhra zenou část jen pro dospělé (Royal 
Service s vlastním butlerem) a část jen pro rodiny s dětmi (Family Concierge). Klimatizace, 
12 restaurací, 10 barů, kasino, 5 bazénů, 2 dětské bazény, jacuzzi, lázně, sauna, masáže, 
salón krásy, fitness, aerobic, potápění, šnorchlování, vodní sporty, windsurfing, vodní 
pólo, katamarány, rybaření, tenis, plážový volejbal, jízda na koni, stolní fotbal, golf 
(bez omezení), stolní tenis, pétanque, hrací automaty, animační programy, boutique, 
kadeřník, dětský klub, business centrum, konferenční sály, lékař, hlídání dětí, Wi-fi 
internet, pronájem aut, půjčovna kol. Jednotlivými částmi rozlehlého resortu jezdí 
minivláček. Shuttle bus do největšího nákupního centra Palma Real Shopping Village 
v Punta Cana.

Vybavení junior suite: klimatizace, 
ventilátor, minibar, sejf, varná konvice, 
fén, telefon, SAT/TV, CD/DVD přehrávač, 
internetová přípojka, koupelna, sprcha, 
WC, balkon nebo terasa, obývací část se 
sedačkou, žehlička s žehlicím prknem. 
Možnost přistýlky.
Stravování: formou ULTRA ALL INCLUSIVE.

1,2 Hard Rock Hotel � � � � � � Největší kasino, nádherná pláž, skvělý noční klub, 15 bazénů a mistrovské golfové hřiště! 
3,4 Majestic Elegance � � � � � Komfortní a stylový resort s vysokým standardem služeb pro náročné! Jen pro dospělé!

Paradisus Punta Cana Resort � � � � �  

Výběr dalších resortů v oblasti Punta Cana:

exot16_146-153_DOM.indd   148 9.9.2015   17:57:40



149

http://nowresorts.com/larimar

N echte hýčkat své smysly a vychutnej te každý okamžik v tomto 
luxusním hotelu, který nabízí všem svým hostům Unlimited 

Luxury – ubytování v luxusně zařízených pokojích, stravování 
ve vyhlášených restauracích bez předchozí rezervace, neomezené 
množství nápojů a prémiových koktejlů, jedinečné Wellness a Spa 
centrum, nekonečné množství denních a nočních aktivit a mnohem 
mnohem více.
Poloha: Punta Cana, resort se nachází přímo v tropické zahradě, u překrásné pláže 
Bávaro s jemným bílým pískem, poseté kokosovými palmami. Vzdálenost
od letiště Punta Cana cca 30 minut jízdy, od letiště Santo Domingo cca 3 hodiny 
jízdy. Mistrovská 18-ti jamková golfová hřiště se nacházejí v blízkém okolí resortu.
Vybavení resortu: 720 deluxe pokojů a suite v moderním karibském stylu 
s výhledem do zahrady, na bazén nebo na moře. Klimatizace, 8 restaurací,
grill-bar, 11 barů, 4 bazény, dětský bazén, SPA centrum, fitness, aerobic, potápění, 
šnorchlování, vodní sporty, windsurfing, kanoe, rybaření, tenis, plážový volejbal,
jízda na koni, golf, billiard, animační programy, boutique, kadeřník, dětský klub, 
business centrum, konferenční sál, lékař, hlídání dětí, Wi-fi internet, sejfy, pronájem 
aut, půjčovna kol.
Vybavení deluxe tropical view pokojů: klimatizace, ventilátor, minibar, sejf, varná 
konvice, fén, telefon, SAT/TV, internetová přípojka, koupelna s jacuzzi, sprcha, WC, 

balkon nebo terasa, žehlička se žehlicím 
prknem. Možnost ubytování
až 4 osob (vč. dětí).
Stravování: formou ALL INCLUSIVE.

1 Royalton Punta Cana � � � � � Luxusní resort s jedinečným servisem určený pro rodiny s dětmi, páry i jednotlivce!
2  Punta Cana Princess � � � � � Resort jen pro dospělé, jako stvořený pro líbánky!
3 Memories Splash � � � � � Vhodný pro klienty všech věkových kategorií! V resortu vlastní vodní park!
4  Barceló Bávaro Beach � � � � � Exklusivní resort pouze pro dospělé s krásnou tropickou zahradou a bělostnou písečnou pláží!

Now Larimar Punta Cana � � � � �   

Výběr dalších resortů v oblasti Punta Cana:
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www.dreamsresorts.com/punta-cana

R esort v srdci palmového háje vhodný pro rodiny s dětmi Vás
uchvátí jedním z nejlepších bazénů v celé Dominikánské

republice! Sestava bazénů se táhne od lobby až po panensky 
nedotčenou pláž!

Poloha: Punta Cana – Uvero Alto, přímo u dlouhé bílé písečné pláže se vzrostlými 
palmami. Vzdálenost od letiště Punta Cana cca 60 minut a od letiště Santo Domingo 
cca 3,5 hodiny. Mistrovská golfová hřiště jsou vzdálena cca 30 a 40 minut jízdy.

Vybavení resortu: 620 prostorných 
pokojů a suite v 9 třípatrových 
propojených budovách, většinou 
s výhledem na moře. Klimatizace, 
7 restaurací, 10 barů, jeden z nej větších 
bazénů v Dominikánské repu blice, dětský 
bazén, jacuzzi, lázně, sauna, masáže, 
salón krásy, fitness, jóga, potápění, 
šnorchlování, vodní sporty, windsurfing, 
kajaky, vodní trampolína, rybaření, tenis, 
plážový volejbal, jízda na koni, golf, 
animační programy, boutique, dětský 
klub, business centrum, konferenční sál, 
hlídání dětí, internet, pronájem aut.
Vybavení de luxe pokojů: klimatizace, 
minibar, sejf, kávovar, fén, telefon,
SAT/TV, CD/DVD přehrávač, internetová 
přípojka, koupelna, sprcha, WC, balkon 
nebo terasa, většina výhled na moře, 
žehlička s žehlicím prknem. Možnost 
přistýlky.
Stravování: formou UNLIMITED LUXURY 
(ALL INCLUSIVE).

1.2 Occidental Grand � � � � Příjemný resort ve španělském stylu uprostřed tropických zahrad!
3,4 Melia Caribe Tropical � � � � Resort pro rodiny s dětmi s dětským parkem, kde se Vašim dětem bude věnovat rodina Flinstonů!

Dreams Punta Cana Resort & Spa � � � � �  

Výběr dalších resortů v oblasti Punta Cana:
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www.bahia-principe.com

B udete okouzleni rozlehlými tropickými zahradami, jedinečnou 
písečnou pláží plnou kokosových palem, průzračně čistým 

mořem, nikdy nekončící zábavou a vynikajícím servisem. Je to ráj 
na zemi! Grand Bahia Principe Punta Cana se skládá z pěti různých 
resortů, a proto si každý jistě vybere.

Poloha: Punta Cana, v rozlehlé tropické zahradě, u jedné z nejkrásnějších pláží 
v oblasti Punta Cana – Bávaro. V blízkosti resortu se nacházejí mistrovská 18-ti 
jamková golfová hřiště. Vzdálenost od letiště Punta Cana cca 25 minut jízdy,
od letiště Santo Domingo cca 3 hodiny jízdy.
Vybavení resortu: klimatizace, 23 restaurací, 20 barů, 7 bazénů, dětský bazén,
SPA centrum, fitness, aerobic, potápění, šnorchlování, vodní sporty, windsurfing, 
jízda na banánu, vodní lyže, katamarány, kanoe, rybaření, tenis, volejbal, plážový 
volejbal, fotbal, golf, stolní tenis, animační programy, boutique, kadeřník, 
dětský klub, business centrum, konferenční sál, lékař, hlídání dětí, Wi-fi internet, 
sejfy, pronájem aut, půjčovna kol. Součástí resortu je Pueblo Príncipe (centrum 
s obchůdky, bary a restauracemi a zábavními možnostmi). 
Grand Bahia Principe Punta Cana se skládá z 5 resortů – navzájem je možné 
využívat služeb a gastronomických zařízení – mezi resorty jezdí v pravidelných 
intervalech minibus (vláček):
Bávaro – 540 junior suite superior a 204 junior suite Club Hacienda.
Punta Cana – 360 superior junior suites, 396 junior suite club golden.

Turquesa – 288 junior suite superior, 
144 family master suite, 72 family junior 
suite.
Luxury Esmeralda – 570 junior suite de 
luxe.
Luxury Ambar – 964 junior suite de 
luxe. Tento resort pouze pro dospělé.
Vybavení junior suite superior – 
Bávaro: klimatizace, ventilátor, minibar, 
sejf, fén, telefon, SAT/TV, internetová 
přípojka, koupelna s jacuzzi, WC, žehlička 
s žehlicím prknem, balkon nebo terasa, 
sedací souprava. Možnost ubytování 
až 4 osob (vč. dětí).
Stravování: formou ALL INCLUSIVE 
(24 hodin).

1 Natura Park Beach � � � � Prožijte svou dovolenou v dokonalé harmonii s přírodou!
2,3 Dreams La Romana � � � � � Velmi příjemný a kvalitní resort, kde zábava na slunci nikdy nekončí!
4 Be Live Canoa � � � � �  Okouzlující resort s rozsáhlým bazénovým komplexem vhodný pro rodiny s dětmi i pro páry!

Grand Bahia Principe Punta Cana � � � � �� � � � �

Výběr dalších resortů v oblasti Punta Cana a La Romana:
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www.bahia-principe.com

R esort, který si okamžitě zamilujete! Exklusivně umístěný
na rajském ostrově Cayo Levantado o délce 1,5 km,

kde si budete moci vychutnávat nádherné písečné pláže!
Pro náročné i pro zamilované páry! Resort jen pro dospělé!

Poloha: Cayo Levantado, přímo na písečné pláži se vzrostlými palmami. Vzdálenost 
od Samaná cca 18 km, od letiště Puerto Plata cca 230 km. Jako dopravu na pevninu 

je možné používat hotelový lodní shuttle.
Vybavení resortu: 268 superior pokojů, 
junior suite a beach vil. Klimatizace, 
5 restaurací, 4 barů, 3 bazény 
(1 s jacuzzi), SPA centrum, fitness, pilates, 
potápění, šnorchlování, vodní sporty, 
windsurfing, katamarány, kajaky, tenis, 
volejbal, basketbal, fotbal, stolní tenis, 
boutique, business centrum, konferenční 
sál, lékař, Wi-fi internet zdarma.
Vybavení superior pokojů: klimatizace, 
ventilátor, minibar, sejf, kávovar, fén, 
telefon, SAT/TV, koupelna s jacuzzi, 
sprcha, WC, Wi-fi internet zdarma, 
balkon
nebo terasa, žehlička s žehlicím prknem. 
Možnost přistýlky.
Stravování: formou ALL INCLUSIVE 
(24 hodin).

1.2 Grand Bahia Principe San Juan � � � �  Uprostřed neposkvrněné přírody, kde najdete skvělý poměr kvality služeb a ceny! 
3  ClubHotel Riu Merengue � � � � Spousta aktivit pro děti i dospělé!
4 Grand Paradise Playa Dorada � � � � U nádherné pláže, s přátelským personálem a jednou z nejlepších gastronomií v této oblasti!

Luxury Bahia Principe Cayo Levantado � � � � �  

Výběr dalších resortů v oblasti Puerto Plata a Samaná:
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Ostrov s jedním ročním obdobím – slunečným létem

Oficiální název: Aruba
Hlavní město: Oranjestad
Poloha: Karibské moře
Rozloha: 181 km2

Počet obyvatel: 103 000
Státní zřízení: konstituční monarchie
Jazyk: nizozemština
Měna: arubský florin (1 AWG = 
13,65 Kč, kurs platný k 1.7.2015)
Cestovní doklady: cestovní pas, jehož 
minimální doba platnosti je 6 měsíců, 
a zpáteční letenka.
Odletová taxa: cca 35 USD
Časový posun k CET: –6 hodin v létě,
–5 hodin v zimě
Orientační doba letu: 12 hodin

Návštěvu NP Arikok se stromy 
divi-divi

Procházku ulicemi kouzelného 
hl. města Oranjestad

Populární přírodní zajímavost – 
přírodní mos

Nenechte si ujít:

A ruba je tropický ostrov podlouhlého tvaru ležící nedaleko 
rovníku  a vzdálený  24 km od Venezuely. Spolu se sousedními 

ostrovy Bonaire a Curacao tvoří Nizozemské Antily. Vegetace
je převážně suchomilná, převládajícím typem porostu jsou kaktusy 
a pokroucené stromy divi-divi, které  najdete i v přírodním
národním parku Arikok, jež zabírá skoro 20% ostrova.Téměř
z každého koutu ostrova je vidět vulkanický kužel Hooiberg,
na jehož vrchol jsou vytesány schody a z něhož je nádherný pohled 
na celý ostrov. Severně se nachází Casibari, oblast obrovských 
kaktusů a bizarních zvětralých dioritových balvanů. Aruba 
nabízí míle těch nejlepších pláží, jež jsou považovány za jedny 
z nejpanenštějších na světě. Velmi populární jsou pláže Palm Beach, 
Eagle beach. Samotný život je pak soustředěný v kouzelném hlavním 
městě Oranjestad, v barevném městečku plném butiků, barů a budov 
postavených v rádoby holandském koloniálním slohu. Aruba je také 
přitažlivá pro milovníky golfu. Na ostrově panuje celoročně slunečné 
počasí. Ostrov leží mimo pásmo tropických bouří s průměrnou 
celoroční teplotou 28°C, která je trvale zmírňována pasáty,
které vanou od Atlantického oceánu. Srážkově je Aruba 
podprůměrná a nejteplejší období spadá mezi červenec až září.
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www.occidentalhotels.com

T ento hotel leží na nejvyhledávanějším místě ostrova a pyšní
se neustálým zvyšo váním laťky nabízeného ALL INCLUSIVE. 

Hledáte-li bránu k perfektním prázdni nám v Karibiku, tak jste
na správném místě.

Poloha: Palm Beach, západní část ostrova, v tropické zahradě u jedné z nejlepších 
píseč ných pláží ostrova. V blízkosti se nachá zí mistrovské golfové hřiště. Vzdálenost 

od letiště cca 15 minut jízdy, od hlavního 
města Oranjestad cca 5 minut jízdy.
Vybavení resortu: 398 pokojů a suite. 
Klimatizace, 5 restaurací, 4 bary, 
diskotéka, kasino, bazén s whirlpooly, 
masáže, fitness, potápění, šnorchlování, 
vodní sporty, vodní pólo, vodní aerobic, 
vodní lyže, kajaky, rybaření, tenis, jízda 
na koni, golf, hrací automaty, animační 
programy, boutique, dětský klub, 
business centrum, konferenční sál, lékař, 
hlídání dětí, Wi-fi internet, pronájem aut.
Vybavení deluxe pokojů: klimatizace, 
ventilátor, minibar, sejf, varná konvice, 
fén, telefon, SAT/TV, Wi-fi internet, 
koupelna, sprcha, WC, balkon nebo 
terasa, žehlička s žehlicím prknem. 
Možnost ubytování až 2 dětí.
Stravování: formou ALL INCLUSIVE.

1 Hilton Aruba � � � � � Jedna z nejrozsáhlejších zahrad u nejdelší vlastní pláže na Palm Beach! 
2,3 Bucuti & Tara � � � � Jediný romantický boutique resort na ostrově! Jen pro dospělé!
4 The Mill Resort � � � � Pro ty, kdo nemají v oblibě výškové budovy! Výborný poměr ležérní elegance, kvality a ceny!

Occidental Grand Aruba � � � � �  

Výběr dalších resortů na ostrově Aruba:
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www.riu.com

A rchitektonicky pečlivě vystavěný hotel ležící na nejkrásnější 
pláži ostrova Palm Beach nabízí vše pro strávení

nezapome nutelné dovolené.

Poloha: Palm Beach, západní část ostrova, ho tel otevřený v létě 2007 leží u jedné 
z nejlep ších písečných pláží ostrova. V blízkosti se nachází mistrovské golfové hřiště. 
Vzdálenost od letiště cca 15 minut jízdy, od hlavního města Oranjestad cca 5 minut jízdy.

Vybavení hotelu: 450 pokojů a suite. 
Klima tizace, 5 restaurací, 5 barů, kasino, 
2 bazény, dětský bazén, jacuzzi, Vita 
Novus Spa, fitness, aqua gymnastika, 
potápění, šnorchlování, vodní sporty, 
plážový volejbal, golf, billiard, animační 
programy, boutique, business centrum, 
konfe renční sál, Wi-fi internet zdarma, 
pronájem aut, půjčovna kol.
Vybavení pokojů: klimatizace, minibar, 
sejf, fén, telefon, SAT/TV, Wi-fi internet 
zdarma, koupelna, sprcha, WC, žehlička 
s žehlicím prknem, balkon. Možnost 
přistýlky.
Stravování: formou ALL INCLUSIVE 
(24 hodin).

1,2 Riu Palace Antillas � � � � � Ideální pro fantastickou a romantickou dovolenou! Resort jen pro dospělé s 24-hodinovým ALL INCLUSIVE!
3  Divi Village � � � � Spousta možností zábavy pro každého! 9-ti jamkové golfové hřiště The Links at Divi Aruba!
4  Amsterdam Manor � � � V holandském koloniálním stylu vedený holandským rodinným podnikem!

Riu Palace Aruba � � � � �   

Výběr dalších resortů na ostrově Aruba:
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Malý ostrov ve tvaru hrušky

Oficiální název: Barbados
Hlavní město: Bridgetown
Poloha: Karibské moře, Atlantský oceán
Rozloha: 432 km2

Počet obyvatel: 285 000
Státní zřízení: konstituční monarchie 
s dvoukomorovým parlamentem
Jazyk: angličtina
Měna: barbadoský dolar (1 BBD = 
12,30 Kč, kurs platný k 1.7.2015)
Cestovní doklady: cestovní pas, jehož 
minimální doba platnosti je 6 měsíců.
Časový posun k CET: –6 hodin v létě,
–5 hodin v zimě
Orientační doba letu: 11 hodin

Ochutnat barbadoský rum
Navštívit největší zachovaný větrný 
mlýn na cukrovou třtinu v Karibiku Plavat s mořskými želvami

O samocený korálový ostrov na rozhraní Karibského moře 
a Atlantského oceánu, ležící přibližně 160 km východně 

od svého nejbližšího souseda, je právem jednou z nejoblíbenějších 
východokaribských destinací. Malý ostrov ve tvaru hrušky nabízí 
průzračné tyrkysové moře, pláže z bílého písku a na rozdíl od ostat-
ních sopečných ostrovů je tvořen usazeným vápencem a korály. 
Ostrov je dlouhý 34 a široký 22 km. Nejvyšším bodem je Mount 
Hillaby, ležící uprostřed ostrova ve výšce pouhých 340 m n.m. 
Ostrov je protkán hustou sítí asfaltových silnic a tak není problém 
jej celý procestovat. Ostrov má východokaribské jádro s mnoha 
vlastními charakteristickými rysy, jako jsou klasické rytmy calypso, 
kuchyně z chlebovníků i létajících ryb a světově proslulý rum. Také 
tu najdete nepřeberné množství hudebních stylů a místní muzikanti 
se proslavili po celém světě. Nepopiratelný je všude přítomný britský 
vliv, který sahá až do dob kolonizace, kdy sem jezdívala anglická 
šlechta. Najdete tu dostatek restaurací, hotelů a nepřeberné množství 
nejrůznějších atrakcí a sportů. Barbados je nejen vyhledávaným 
místem pro všechny vyznavače potápění, ale i pro vyznavače golfu, 
kriketu, surfingu či windsurfingu. Západní a jihozápadní pobřeží 
ostrova je místem většiny hlavních plážových resortů.

Nezapomeňte:
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www.sandpiperbarbados.com

J eden z nejexklusivnějších malých hotelů na Barbadosu 
i v Karibiku! U krásné písečné pláže omývané tyrkysovými

vodami ve stínu svěžích tropických zahrad! Vyhledávaný
pro bezchybný servis!

Poloha: St. James, hotel patřící do společenství Small Luxury Hotels of the World leží 
na západním pobřeží ostrova, v nádherné tropické zahradě se vzrostlými palmami 
u dvou písečných pláží. V blízkosti se nachází dvě golfová hřiště Sandy Lane a Royal 

Celoroční golf v Turecku
 šitý pro Vás na míru! 

CK INEX, tel.: 377 360 353, e-mail: turecko@ckinex.cz, www.ckinex.cz

Zveme Vás do země Sindibáda a krásné 
Šeherezády, do země pohádek Tisíce a jedné noci, do země 

golfu zaslíbené. Připravíme Vám pohádkovou dovolenou šitou na míru
právě Vám. Určete si pouze délku pobytu, místo odletu, vyberte ně-
který z desítek hotelů všech kategorií, zvolte si z 15 golfových hřišť 
a my zařídíme vše ostatní včetně požadovaných tee times a transferů.

Westmoreland. Vzdálenost od letiště 
cca 45 minut jízdy, od hlavního města 
Bridgetown cca 20 minut jízdy.
Vybavení hotelu: 48 prostorných 
pokojů a suite o 1–3 ložnicích, některé 
suite s vlastním bazénem. Klimatizace, 
restaurace, 2 bary, bazén, SPA centrum 
(v sesterském hotelu Coral Reef Club), 
fitness, potápění, šnorchlování, vodní 
sporty, windsurfing, jízda na banánu, 
vodní lyže, katamarány, kajaky, rybaření, 
jízda na koni, golf, boutique, kadeřník, 
dětský klub (v sesterském hotelu Coral 
Reef Club), hlídání dětí, Wi-fi internet.
Vybavení garden pokojů: klimatizace, 
minibar, toaster, sejf, fén, telefon, 
CD přehrávač, koupelna, sprcha, WC, 
balkon nebo terasa. 
Stravování: snídaně formou bufetu, 
možnost dokoupení polopenze 
(večeře probíhají v dalších luxusních 
hotelech na ostrově).

1 Coral Reef Club � � � � � � Elegantní rodinný hotel proslulý svým bezchybným servisem a karibským šarmem! 
2  Mango Bay � � � � � Pro ty, kdo vyhledávají menší přátelské resorty se službami ALL INCLUSIVE!
3 Divi Heritage � � � Resort s privátní intimní atmosférou s možností vlastního stravování! 
4  Discovery Bay � � � Elegantní hotel v koloniálním stylu s perfektní polohou pro poznání ostrova!

The Sandpiper � � � � � �  

Výběr dalších resortů na ostrově Barbados:
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Celoroční golf v Turecku
 šitý pro Vás na míru! 

CK INEX, tel.: 377 360 353, e-mail: turecko@ckinex.cz, www.ckinex.cz

Zveme Vás do země Sindibáda a krásné 
Šeherezády, do země pohádek Tisíce a jedné noci, do země 

golfu zaslíbené. Připravíme Vám pohádkovou dovolenou šitou na míru
právě Vám. Určete si pouze délku pobytu, místo odletu, vyberte ně-
který z desítek hotelů všech kategorií, zvolte si z 15 golfových hřišť 
a my zařídíme vše ostatní včetně požadovaných tee times a transferů.
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Martinik
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Tropické ostrovy v Malých Antilách v samém srdci Karibského moře

Oficiální název: Departement 
Guadeloupe; Departement La Martinique
Hlavní město: Basse-Terre;
Fort-de-France
Poloha: Karibské moře, Atlantský oceán
Rozloha: 1780 km2; 1080 km2

Počet obyvatel: 403 750; 386 500
Státní zřízení: francouzský zámořský 
departement
Jazyk: francouzština
Měna: euro
Cestovní doklady: platný cestovní pas
Časový posun k CET: –6 hodin v létě,
–5 hodin v zimě
Orientační doba letu: 10 hodin 

Ochutnat vyhlášený karibský rum
Podívat se na svět z koňského 

hřbetu Udělat si výstup k činným sopkám

T ropický ostrov vulkanického původu v Malých Antilách v srdci 
Karibského moře s vůní koření, exotických květin a s koloniální 

architekturou je rozdělen na dvě naprosto odlišné části ve tvaru 
motýlích křídel, Basse Terre a Grand Terre, které spojuje úzký
kanál Riviére Salée. Je omýván Atlantským oceánem i Karibským 
mořem. Pokud obdivujete tropické pralesy, exotickou vegetaci
a činné sopky, pak je pro Vás západní část ostrova Basse Terre jako 
stvořená. Je pokryta národním parkem plným tropických rostlin, 
živočichů a vodopádů, najdete tu i činnou sopku La Soufriére. Pláže 
mají odstíny od zlatavé až po odstíny antracitově šedé. Východní 
část ostrova Grand Terre je menší, nachází se tu letiště a největší 
město Pointe-á-Pitre. Převládají tu nížiny, plantáže cukrové třtiny, 
pastviny, mangrovníky,  bělostné pláže a korálové útesy. Právě zde 
jsou hlavní turistická centra, která vznikla z rybářských osad.
Po celém ostrově se setkáte s přívětivostí místních obyvatel, která
se mísí s francouzským šarmem. Můžete prožít nedotčenou
a bezpečnou exotiku Karibiku, která nabízí místní speciality
kreolské kuchyně, množství kvalitních rumů z palíren rozesetých
po celém ostrově. Souostroví nadchne nejen milovníky potápění,
ale i milovníky windsurfingu, golfu a trekkingu. 

Nezapomeňte:
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www.toubana.com

Ú chvatná poloha v malebné vesničce Sainte-Anne! Jeden 
z nejlepších výhledů na západ slunce a ostrovy Marie-Galante, 

Les Saintes a Désirade! Romantické! Poznejte chuť francouzského 
Karibiku!

Poloha: Grand Terre, nedávno rekonstruovaný hotel leží na kraji rybářského 
městečka Sainte-Anne a pyšní se unikátní polohou na skalnatém výběžku v tropické 

zahradě s nádherným výhledem na moře. 
K vlastní písečné pláži cca 100 m. Golfové 
hřiště se nachází ve vzdálenosti cca 
15 km. Vzdálenost od letiště cca 20 km.
Vybavení hotelu: 32 bungalovů a suite 
s výhledem do zahrady nebo na moře. 
Restaurace, bar u bazénu s výhledem 
na moře, bazén, L’Ocean Spa, potápění, 
rybaření, fitness, tenis, stolní tenis, 
billiard, konferenční sál, Wi-fi internet 
zdarma, hlídání dětí, pronájem aut.
Vybavení garden bungalowu: 
klimatizace, kompletně vybavená 
kuchyňka, ložnice, minibar, sejf, telefon, 
fén, SAT/TV, koupelna, WC, telefon, 
Wi-fi internet zdarma, terasa s plážovými 
lehátky. Možnost přistýlky, možnost 
2 dětí jen ve suite.
Stravování: snídaně formou bufetu, 
možnost dokoupení polopenze nebo plné 
penze formou servírovaného menu či
á la carte.

1 La Creole Beach � � � � Jeden z nejvyhledávanějších hotelů na ostrově! Vhodné pro rodiny s dětmi! 
2  La Cocoteraie � � � � Elegantní hotel v koloniálním stylu v samotném srdci Antil!
3 Bwa Chick Hotel � � � V těsné blízkosti jediného mistrovského 18-ti jamkového golfového hřiště! 
4  Le Jardin Malanga � � � Pro milovníky přírody a vkusné architektury, které se zde snoubí v perfektní harmonii!

La Toubana Hotel & Spa � � � � 

Výběr dalších resortů na ostrově Guadeloupe:

exot16_162-165_GUA.indd   164 9.9.2015   18:04:21



165

www.karibea.com

O blíbený hotelový komplex v jižní části Martiniku skládající 
se ze dvou hotelů a residence s apartmány! Vhodný pro aktivně 

strávenou dovolenou!

Poloha: Sainte Luce, cca 5 km od centra, v jižní části ostrova, u dvou přírodních 
písečných pláží, v rozlehlé udržované tropické zahradě, ve vzdálenosti cca 30 km
od Fort-de-France a cca 25 km od letiště. Golfové hřiště ve vzdálenosti cca 15 km.
Popis resortu: Resort se skládá ze tří částí:
Amandiers Hotel – 91 standardních a 24 superior pokojů.
Amyris Hotel – 61 junior suite a 45 junior suite s kuchyňkou.
Caribia Residence – 75 apartmánů s kuchyňkou.
Vybavení resortu: klimatizace, 3 restaurace, 3 bary, 3 bazény, dětský bazén, 
potápění, šnorchlování, vodní sporty, windsurfing, vodní lyže, katamarány, kanoe, 
tenis, golf, stolní tenis, pétanque, boutique, dětský klub, business centrum, 
konferenční sál, hlídání dětí, Wi-fi internet zdarma, pronájem aut.
Vybavení pokojů:
Amandiers – standard pokoj: klimatizace, minibar, sejf, fén, telefon, TV, koupelna, 
WC, balkon. Možnost přistýlky.
Amyris – junior suite: každá suite se skládá z ložnice s dvoulůžkem, z obývací 
části s pohovkou, dvou koupelen se sprchou a WC. Klimatizace, minibar, sejf, fén, 
telefon, TV, balkon nebo terasa. Možnost přistýlky a možnost ubytování až 2 dětí. 
Caribia – apartmán: každý apartmán se skládá z ložnice s dvoulůžkem, z obývací 

části se 2 lůžky. Klimatizace, minibar, sejf, 
fén, telefon, TV, koupelna, sprcha, WC, 
balkon nebo terasa. Možnost přistýlky 
a možnost ubytování až 2 dětí.
Stravování: Amandiers, Amyris – 
snídaně, možnost dokoupení polopenze 
– vše formou bufetu. Caribia – bez 
stravy, možnost dokoupení snídaní nebo 
polopenze – vše formou bufetu.

1,2 Cap Est Lagoon � � � � � Elegantní a vkusně zařízený resort v kreolském stylu patřící do skupiny Relais & Chateaux!
3  Bakoua Hotel � � � � Jeden z nejlepších hotelů na Martiniku v koloniálním kreolském stylu!
4  Residence La Goelette � � � Vynikající poloha pro poznání severní části ostrova!

Karibea Sainte Luce Resort � � �  

Výběr dalších resortů na ostrově Martinik:
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Turisticky nedotčené ostrovy v Malých Antilách

Oficiální název: Republika Trinidad 
a Tobago; Svatý Vincent a Grenadiny
Hlavní město: Port of Spain; Kingstown
Poloha: Karibské moře, Atlantský oceán
Rozloha: 5 128 km2; 389 km2

Počet obyvatel: 1 341 000; 120 000  
Státní zřízení: pluralitní parlamentní 
republika s dvoukomorovým 
parlamentem; konstituční monarchie 
s jednokomorovým parlamentem
Jazyk: angličtina
Měna: trinidadsko-tobagský dolar (1 TTD 
= 3,90 Kč, kurs platný k 1.7.2015); 
východokaribský dolar (1 XCD =
cca 9,20 Kč, kurs platný k 1.7.2015)
Cestovní doklady: cestovní pas, 
jehož minimální doba platnosti je ještě 
6 měsíců; u SVG + zpáteční letenka 
a vstupní vízum, které obdržíte při příletu 
na letišti.
Časový posun k CET: –6 hodin v létě, 
–5 hodin v zimě
Orientační doba letu: 13 hodin; 9 hodin

Port of Spain s nejžhavějším
karnevalem na světě

Podmořské kaňony a korálové 
zahrady Tobaga

Mustique – elitní exklusivní 
útočiště pro celebrity

Nejzajímavější místa:

K dyž Voskovec, tak Werich, když Castor, tak Pollux,
když Tobago, tak Trinidad. Je každý úplně jiný, ale přesto 

neodmyslitelně patří k sobě. Tobago je nepoznaným rájem,
který podle místních učaroval i Danielu Defoeovi, který zde
čerpal inspiraci pro Robinsona Crusoe. Oba ostrovy jsou plné 
netknutých deštných lesů, oplývajících množstvím exotického
ptactva, motýlků a opiček. Nabízí dlouhé  bílé písečné pláže,
krásné zátoky s tyrkysovou vodou a skalní útesy. 
Nejvyhledávanějšími potápěčskými lokalitami jsou tři neobydlené 
ostrůvky u severního pobřeží Tobaga – Little Tobago, Goat Island
a St. Giles Island. V souostroví Malé Antily se nachází spektakulární 
souostroví Sv. Vincent a Grenadiny, které je 200x menší
než Česká republika. Grenadiny, které tvoří 32 neuvěřitelně
nádherných ostrovů a ostrůvků a z toho pouze 12 je obydlených,
leží jako kameny pohozené v průzračném tyrkysovém moři mezi 
ostrovy St. Vincent a Grenada obklopené korálovými útesy. 
Doporučujeme navštívit nejznámější Bequia, který je největší
z grenadinských ostrovů nebo malinký, suchý a skalnatý ostrůvek 
Union Island na jihu souustroví, Tobago Cays, Canouan, Mayreau 
či prominentní Mustique. Pobyt na Grenadinách doporučujeme
spojit s plavbou na jachtě v Karibiku či s pobytem na Tobagu.
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www.cocoreef.com

E legantní resort v krásné dobře udržované zahradě u jedné 
z nejlepších pláží ostrova! Jeden z nejlepších resortů v Karibiku! 

Známý a oblíbený pro svou vysokou úroveň služeb!

Poloha: Tobago, jeden z nejluxusnějších resortů na ostrově se nachází přímo na 
břehu Karibského moře u vlastní bělostné písečné pláže v zálivu Coconut Bay, která 
je vklíněna mezi dvě nejúžasnější pláže ostrova Pigeon Point a Store Bay.

Celý resort je obklopen nádhernou 
tropickou zahradou se vzrostlými 
palmami. V blízkosti jsou golfová hřiště. 
Vzdálenost od letiště cca 5 minut jízdy, 
od hlavního města Scarborough cca 
10 minut jízdy.
Vybavení resortu: 110 superior
a de luxe pokojů, 40 suite a vil (z nichž 
105 má výhled na moře). 2 restaurace, 
2 bary, bazén, lázně, masáže, salón krásy, 
potápění, šnorchlování, vodní sporty, 
windsurfing, katamarány, rybaření, tenis, 
jízda na koni, golf, boutique, kadeřník, 
hlídání dětí, konferenční sály, sejfy, 
pronájem aut.
Vybavení pokojů: klimatizace, minibar, 
fén, telefon, SAT/TV, koupelna, WC, 
balkon. Možnost přistýlky a možnost 
ubytování až 2 dětí.
Stravování: snídaně, možnost 
dokoupení polopenze, plné penze nebo 
ALL INCLUSIVE – vše formou bufetu.

1 Magdalena Grand � � � � � Fantastická poloha v těsné blízkosti golfového hřiště! 
2  Turtle Beach by Rex � � � Vhodný pro rodiny s dětmi! Skvělá poloha přímo na pláži!
3 Blue Waters Inn � � � � Pro milovníky klidné dovolené a potápění!
4  Plantation Beach Villa � � � � Pro příznivce golfu! Vhodné ubytování i pro více rodin či dvojic!

Coco Reef Resort & Spa � � � �  

Výběr dalších resortů na ostrově Tobago:
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www.cottonhouse.net

E xklusivní boutique resort s historickou atmosférou
na privátním ostrově Mustique! Užijte si jízdu na koni,

lázeňské procedury, procházky po pláži i v nádherných zahradách! 
Pouze 17 luxusních vil s privátními bazény!

Poloha: Mustique, prvotřídní resort leží v rozlehlých tropických zahradách u pláží 
Endeavour Bay a L’Ansecoy Bay. Vzdálenost od letiště Mustique cca 5 minut.

Na blízkém ostrově Canouan je možné 
hrát golf na mistrovském golfovém hřišti 
projektovaném Jimem Faziem.
Vybavení resortu: 17 luxusních vil 
s privátními bazény a výhledem na 
moře. 2 restaurace, 2 bary, bazén, SPA 
centrum, fitness, potápění, šnorchlování, 
vodní sporty, katamarány, rybaření, tenis, 
jízda na koni, golf, boutique, business 
centrum, hlídání dětí, Wi-fi internet 
zdarma.
Vybavení garden cottage: klimatizace, 
ventilátor, minibar, sejf, Nespresso 
přístroj, fén, telefon, SAT/TV, 
CD/DVD přehrávač, Wi-fi internet zdarma, 
koupelna, sprcha, WC, balkon nebo 
terasa.
Stravování: snídaně formou á la carte.

1,2 Buccament Bay � � � � � � Luxusní ALL INCLUSIVE resort u bílé písečné pláže a tyrkysových vod Karibského moře! 
3  Palm Island Resort � � � � � Jeden z nejromantičtějších resortů v Karibiku s velmi privátní atmosférou!
4  Petit St. Vincent � � � � � Vítejte v privátním ráji umístěném v absolutním soukromí! Vhodné pro líbánky! 

Cotton House � � � � � � 

Výběr dalších resortů na Grenadinách:
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Tropické sopečné souostroví uprostřed rovníkového Atlantiku

Oficiální název: Kapverdská republika
Hlavní město: Praia
Poloha: Atlantský oceán
Rozloha: 4 033 km2

Počet obyvatel: 498 900
Státní zřízení: pluralitní republika 
s jednokomorovým parlamentem
Jazyk: portugalština
Měna: kapverdské escudo (100 CVE = 
24,50 Kč, kurs platný k 1.7.2015)
Cestovní doklady: platný cestovní pas
a vízum, které obdržíte po příletu na 
letišti (cca 40 EUR).
Časový posun k CET: –3 hodin v létě,
–2 hodin v zimě
Orientační doba letu: 7 hodin

Výlet na některý z dalších ostrovů Projížďku na čtyřkolkách Romantickou plavbu podél pobřeží

Nenechte si ujít:

T ropické Kapverdské ostrovy leží uprostřed rovníkového 
Atlantiku, 600 km západně od afrického pobřeží. Ostrovy 

nesou jméno nejzápadnějšího bodu Afriky Cap Vert nebo–li Zelený 
mys. Ostrovy patří mezi nejmenší státy světa. Skládají se z 10 
větších a několika menších ostrovů. Nejvyšším vrcholem souostroví 
je činná sopka Pico do Vulcao (2 829 m) na ostrově Fogo. Desítky 
kilometrů překrásných pláží, strmé hory, hluboká údolí, panenská 
příroda, vulkanické scenérie, místní obyvatelé, pro které je hlavním 
heslem „no stress“ Vás mile překvapí, zapomenete na starosti 
všedního dne a odpočinete si od  každodenního shonu. Ostrovy jsou 
rájem pro surfaře, kiteboarding, rybolov a potápění. Nejznámějším 
a nejnavštěvovanějším ostrovem je Sal, kde slunce svítí téměř po celý 
rok a místní pláže patří k těm nejlepším. Oblíbeným je i klidnější
a krásnější ostrov Boa Vista, či ostrov hudebníků Sao Vicente. 
Ostrovy leží v pásmu pasátů suchých tropů, kde průměrné teploty 
vzduchu se pohybují v rozmezí od 24°do 30°C, teplota vody 
celoročně dosahuje průměrně 23°C . Tropické podnebí zmírňují 
severovýchodní větry a vytváří tak příjemně teplé klima po celý 
rok,ale panuje zde velké sucho. Díky studeným oceánským proudům 
je zdejší klima příjemnější než v ostatních západoafrických státech.
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www.tortugabeachresort.com

J eden z nejluxusnějších resortů na ostrově Sal, patřící pod 
společenství hotelů Melia. Uspokojí i nejnáročnější klienty! 

Vhodný jak pro páry, tak pro rodiny s dětmi.

Poloha: ostrov Sal, přímo u krásné písečné pláže, v blízkosti městečka Santa Maria, 
kde najdete obchůdky, restaurace a bary. Vzdálenost od letiště cca 15 km.
Vybavení resortu: 286 prostorných suite, apartmánů a vil. Klimatizace, 

4 restaurace, 3 bary, 2 bazény, bar 
u bazénu, dětský bazén, SPA centrum, 
fitness, potápění, šnorchlování, vodní 
sporty, windsurfing, kite surfing, rybaření, 
animační programy, boutique, dětský 
klub, business centrum, konferenční sál, 
lékař, Wi-fi internet.
Vybavení pokoje: suite: klimatizace, 
minibar, sejf, telefon, SAT/TV, internetová 
přípojka, koupelna, sprcha, WC. Možnost 
přistýlky a možnost ubytování až 2 dětí.
Stravování: formou ALL INCLUSIVE.

1,2 Riu Funana � � � � � Nepřeberné množství sportovních i zábavních aktivit! 
3  Riu Garopa � � � � � Spolu s Riu Funana nejoblíbenější resorty v naší nabídce!
4  Morabeza � � � � Výborná poloha přímo v městečku a zároveň na nádherné pláži Santa Maria!

Melia Tortuga Beach Resort & Spa � � � � � 

Výběr dalších resortů na ostrově Sal:
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www.melia.com

B ezesporu nejluxusnější resort na ostrově Sal vhodný i pro velice 
náročnou klientelu! Vysoký komfort ubytování a služeb v klidné 

lokalitě! S exklusivní částí jen pro dospělé!

Poloha: ostrov Sal, na jihozápadním pobřeží ostrova přímo u písečné pláže 
Algodoeiro s kamennými platy, pár minut od městečka Santa Maria, kde najdete 
obchůdky, restaurace a bary. Vzdálenost od letiště cca 18 km.

Vybavení resortu: 1150 pokojů, suite 
a vil (včetně 128 pokojů, suite a vil 
v části Level určené jen pro dospělé). 
6 restaurací, 14 barů, bazénů, 2 dětské 
bazény, SPA centrum, fitness, aerobic, 
potápění, šnorchlování, vodní sporty, 
windsurfing, kitesurfing, vodní pólo, 
kajaky, rybaření, tenis, plážový volejbal, 
jízda na koni, fotbal, animační programy, 
nákupní arkáda, kadeřník, dětský klub, 
mini vodní park a dětský hrad, business 
centrum, konferenční sál, lékař, hlídání 
dětí, Wi-fi internet zdarma, pronájem aut, 
půjčovna kol, shuttle bus do Santa Maria. 
Pro dospělé nabízí za příplatek speciální 
luxusní služby „Level Service“.
Vybavení deluxe pokojů: klimatizace, 
minibar, sejf, fén, telefon, SAT/TV, 
internetová přípojka, koupelna, sprcha, 
WC, balkon nebo terasa. Možnost 
přistýlky. 
Stravování: formou ALL INCLUSIVE.

1,2 Oásis Salinas Sea � � � � � Vhodný pro klienty, preferující moderní styl ubytování, krásnou pláž a pěší vzdálenost do města!
3 Crioula � � � � Příjemný klubový hotel s nádhernou zahradou, přímo u vyhlášené pláže Santa Maria!
4  Oásis Belorizonte � � � � Jednoduchý resort bungalového typu vhodný pro nenáročné klienty!

Melia Dunas Beach Resort & Spa � � � � �   

Výběr dalších resortů na ostrově Sal:
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www.iberostar.com

Ú chvatná poloha přímo na břehu široké a několik kilometrů 
dlouhé pláže Chaves! Pro všechny věkové kategorie!

S nádhernými výhledy na Atlantský oceán!

Poloha: ostrov Boa Vista, hotel v typické ostrovní architektuře leží přímo u krásné 
písečné pláže Chaves, zasazený do krajiny písečných dun. Od centra městečka 

Sal Rei, kde najdete obchody, tržiště 
a restaurace, je vzdálený cca 12 km. 
Vzdálenost od letiště cca 3 km.
Vybavení resortu: 276 pokojů. 
2 restaurace, 3 bary, 2 bazény se slanou 
mořskou vodou, vnitřní bazén, 4 dětské 
bazény, SPA centrum, jacuzzi, fitness, 
aerobic, aquagymnastika, vodní sporty, 
tenis, plážový volejbal, lekce tance, 
animační programy, boutique, dětský 
klub, konferenční sál, hlídání dětí, 
internet café. 
Vybavení basic pokojů: klimatizace, 
minibar, sejf, fén, telefon, SAT/TV, 
koupelna, sprcha, WC, balkon nebo 
terasa. 
Stravování: formou ALL INCLUSIVE.

1,2 Riu Karamboa � � � � � Hotelový komplex se širokou škálou sportovních a lázeňských služeb! 
2,3 Riu Touareg � � � � � Rozlehlý luxusní komplex u krásné písečné pláže s částí jen pro dospělé!

Iberostar Club Boa Vista � � � � �  

Výběr dalších resortů na ostrově Boa Vista:

exot16_170-176_KAP.indd   174 9.9.2015   18:07:03



175

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Veškeré práva a povinnosti mezi INEX – cestovní kancelář s.r.o., IČ: 26392763 (dále 
jen „CK”) a zákazníky se řídí cestovní smlouvou, ustanoveními zákona č. 59/99 
Sb. a zákona č. 40/64 Sb. „Cestovní smlouva“ (dále jen CS) se skládá z formuláře 
nazvaného „Cestovní smlouva”, z příslušných částí tohoto katalogu a z těchto 
„Všeobecných smluvních podmínek“. V případě rozporu mezi těmito „Všeobecnými 
smluvními podmínkami“ a textem formuláře CS má přednost formulář CS.
II. ZÁKAZNÍCI ZÁJEZDŮ
Zákazníkem může být fyzická osoba i právnická osoba (dále vždy jen „zákazník”). 
CK poskytuje služby všem zákazníkům bez omezení. V případě, že zákazník není 
občanem EU, je povinen toto ohlásit CK a případně respektovat omezení vyplývající 
z mezinárodního práva. Zákazník zájezdu musí v den odjezdu zájezdu dosáhnout 
18-ti let. Osoby mladší 18–ti let se mohou zájezdu zúčastnit pouze s písemným 
souhlasem zákonného zástupce nebo v jeho doprovodu. Zákazníkem se fyzická či 
právnická osoba stává až po vyplnění cestovní smlouvy (popřípadě zasláním inter-
netové objednávky) a následným potvrzením ze strany CK.
III. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ
1. Zájemce o služby CK má právo žádat po CK tzv. „rezervaci”. Rezervace zájezdu 
je maximálně 7 dní, pokud není sjednáno jinak. Tato doba se zkracuje s blížícím se 
odjezdem – v době kratší než 1 měsíc na 2 dny, v době kratší než 15 dní 4 hodiny, 
pokud není sjednáno jinak. Během rezervace je nutno odevzdat či odeslat vyplněnou 
CS a to tak, aby byla CK doručena do konce lhůty určené k rezervaci a v téže lhůtě 
uhradit zálohu. Nestane-li se tak, může být rezervace zrušena. Pokud během lhůty 
určené k rezervaci zájemce doručí CK podepsanou CS a ta bude ze strany CK 
potvrzena, dochází okamžikem potvrzení k uzavření smlouvy a ze zájemce se tímto 
okamžikem stává zákazník (viz čl.II).
2. Zákazník odpovídá za správnost všech údajů uvedených na CS. Zákazník má po 
uzavření CS právo na poskytnutí zájezdu a dalších služeb v cestovní smlouvě uve-
dených. Zájezd je vždy službou pro jednoho zákazníka, nikoliv službou pro více osob. 
V případě, že zákazník uzavře CS pro více osob (dále jen „spolucestující”), má se pro 
účely CS za to, že uzavřel smlouvu na více zájezdů. Zákazník, který je na smlouvě 
podepsán odpovídá CK za úhradu ceny všech zájezdů ve smlouvě uvedených a to až 
do doby, kdy další spolucestující osoby smlouvu podepíší a takto podepsaná cestovní 
smlouva bude doručena CK. V případě, že zákazníkem je právnická osoba, odpovídá 
za ceny všech zájezdů ve smlouvě uvedených. Konkrétní fyzická osoba, která CS za 
právnickou osobu podepsala ručí CK za uhrazení ceny všech zájezdů pro případ, že 
právnická osoba nesplní svoji povinnost.
3. Zákazník vždy odpovídá za správné a úplné vyplnění identifikačních údajů jak 
u své osoby, tak u spolucestujících. Identifikačními údaji se rozumí minimálně u fy-
zických osob jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště a u právnických osob 
název, sídlo a IČO. Zákazník dává uzavřením cestovní smlouvy CK souhlas k použití 
jeho osobních údajů a k zasílání nabídek CK v budoucnosti.
IV. CENA ZÁJEZDU A JEHO ÚHRADA
1. Ceny zájezdů pořádaných CK jsou cenami sjednanými dohodou mezi CK a zákaz-
níkem a jsou písemně uvedeny v potvrzené „CS”.
2. Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou pro každý zájezd přesně specifikovány 
v katalogu (pod bodem „Cena zahrnuje”) a jsou uváděny včetně DPH. Pro rozsah 
smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený na CS, odvozený 
z katalogové nabídky. V zásadě však platí, že služba, která není v katalogu uvedena 
pod bodem „CS” a není uvedena ani v CS, nebyla objednána.
3. Cena zájezdu, příplatky i slevy, není-li uvedeno jinak, jsou v Kč a vždy za 1 osobu, 
resp. jeden zájezd.
4. Zákazník zájezdu se zavazuje uhradit zálohu ve výši minimálně 50 % z ceny zájezdu 
není-li smluveno jinak (při uzavření CS), nebo zaplatit celý zájezd (při objednávání 
zájezdu ve lhůtě kratší než 30 dní před odjezdem), není-li uvedeno jinak. Doplatit 
zájezd je nutné nejpozději 30 dní před odjezdem na zájezd. V případě, že zákazník 
z řad právnických osob bude zájezd platit fakturou, je nutné o vystavení faktury CK 
písemně požádat a v této žádosti se případně odkázat na uzavřenou CS. Nedílnou 
součástí této žádosti je adresa firmy, bankovní spojení, identifikační číslo a případně 
daňové číslo. Za den zaplacení zájezdu se považuje den, kdy byla cena za smluvené 
služby připsána na účet CK. V případě, že právnická osoba o vystavení faktu ry 
nepožádá, má se za to, že pro ni platí stejné povinnosti jako pro osobu fyzickou.
5. Pokud v době ode dne uzavření CS do dne započetí tohoto zájezdu dojde ke 
změnám, které se projeví ve výši ceny, CK si vyhrazuje právo upravit cenu zájezdu 
v návaznosti na úpravě vstupů, tj. zvýšení ceny pohonných hmot a změně kursu čs. 
měny o více jak 10 %, navýšení letištních tax či palivových příplatků a nebo zvýšení 
jiných mezinárodních poplatků ke dni odjezdu (kalkulace byly provedeny k datu 
1.8.2015). CK je povinna toto neprodleně zákazníkům oznámit. Pokud se jedná 
o zvýšení celkové ceny o více než 10%, má zákazník právo od dříve uzavřené CS 
písemně odstoupit. Neuskuteční–li zákazník písemné odstoupení od smlouvy v době 
vyznačené na oznámení o zvýšení ceny, je povinen zaplatit vyšší cenu zájezdu.
6. Veškeré platby je možno provést hotově v kanceláři. Platby, které zákazník hradí 
složenkami nebo převody z účtů, musí být označeny VARIABILNÍM symbolem. Jako 
VS lze použít pouze číslo CS, v případě placení faktury číslo faktury. Pokud nebudou 
platby označeny správným VS, bude na zákazníka pohlíženo jako by neměl platbu 
provedenou, neboť platbu nelze správně přiřadit a vystavuje se nebezpečí odmítnutí 
smluvně dohodnutých služeb. V případě, že zákazník uzavře CS prostřednictvím 
smluvně zajištěného prodejce, tedy nikoliv přímo v CK je srozuměn s tím, že 
odpovídá s tímto prodejcem společně a nerozdílně za veškeré platby až do okamžiku 
připsání plateb na účet CK.
7. CK má vždy právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a zákazník 
je povinen tyto služby vždy před jejich poskytnutím uhradit. Bez plného zaplacení 
zákazník neobdrží potřebné doklady na cestu (letenky, vouchery, ani jiné odbavení).
8. V případě, že zákazník nebude moci v den zájezdu prokázat zaplacení veškerých 
služeb dle CS, resp. v případě, že takové zaplacení zůstane mezi CK a zákazníkem 
sporné, má CK právo žádat zákazníka o zaplacení všech nezaplacených služeb v ho-
tovosti při nástupu zákazníka, či spolucestující osoby na zájezd s tím, že po vyřešení 
celé situace bude zákazníkovi případný přeplatek vrácen.
V. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
1. Zákazník má právo zejména:
– vyžadovat poskytnutí služeb uvedených v CS, jak pro svoji osobu, tak pro 
osoby případných spolucestujících. Veškeré další služby, včetně služeb souvisejících 
s onemocněním, ztrátou cestovních dokladů a následně s náhradní dopravou, uby-
továním apod. (nezaviněné CK), je zákazník povinen uhradit CK.
– být seznámen se všemi případnými změnami programu zájezdu, rozsahu služeb 
a ceny. Pokud nebude možno z naléhavých důvodů dodržet původně stanovený 
program a poskytnout služby zahrnuté v ceně, musí CK zajistit program a služby 
srovnatelné s původním rozpisem nebo případně, pokud se to nepodaří, upraví cenu 

zájezdu nebo vrátí poměrnou část zaplacené ceny zájezdu.
– reklamovat případné vady poskytnutých služeb a žádat jejich odstranění a to dle čl. VII.
– na ochranu osobních dat, informací o cílech cest, které uvádí v cestovní smlouvě 
a v dalších dokumentech, vyjma poskytnutí svých osobních dat pro účely dalších 
nabídek CK. CK však vždy zajistí ochranu osobních dat spolucestujících osob, resp. 
osob, kterým zájezd hradí zákazník.
– kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy při dodržení dohodnutého 
odstupného tzv. stornopoplatku (viz bod IX.).
– v případě oznámení zvýšení ceny zájezdu o více než 10 % nebo přesunutí ter-
mínu zájezdu o více než tři dny, písemně odstoupit od smlouvy s tím, že mu bude 
neprodleně vrácena celá uhrazená částka.
– pokud se zájezd neuskuteční, na zařazení na volné místo v obdobném zájezdu, 
bude–li mít zákazník zájem. Toto vždy platí i pro spolucestující osoby, resp. pro 
všechny zájezdy, které zákazník smluvně objednal.
– v případě, že CK nezajistí z určitých důvodů fakultativně připlacenou službu, pouze 
na plné vrácení zaplacené hodnoty, týkající se neposkytnuté služby. Další nároky 
nehmotného rázu již zákazník nemá.
2. Zákazník musí dodržovat zejména tyto povinnosti:
– zaplatit CK celou cenu všech zájezdů uvedených na CS a dalších fakultativních 
služeb ve stanoveném termínu a prokázat to dokladem o zaplacení.
– zajistit si platný cestovní doklad, případně další formality pro cesty do zahraničí, 
které nejsou zajišťovány CK.
– dodržovat zákony, pasové, celní, zdravotní a další předpisy České republiky 
a země, do které cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto 
zákonů a předpisů nese zákazník a to i za spolucestující osoby.
– řídit se pokyny pro zákazníky zájezdu nebo ústními pokyny průvodce nebo 
zástupce CK.
– pravdivě a úplně vyplnit CS, včetně uvedení požadovaného nástupního místa. 
Popřípadě předložit potřebné doklady podle požadavků CK.
– oznámit své reklamační požadavky neprodleně a poskytnout potřebnou součinnost 
k vyřízení případné reklamace.
– na vyžádání před odjezdem nebo v průběhu zájezdu předložit pracovníkovi CK, 
průvodci, delegátovi nebo vedoucímu zájezdu doklady o zaplacení a doplacení 
zájezdu, kopii CS na zájezd a další veškeré nezbytné doklady.
– označit si zavazadla jmenovkou (obsahující jméno, příjmení, adresu) a řídit se 
pokyny k odjezdu.
– omezit váhu jednotlivého zavazadla maximálně na 15 kg (není-li uvedeno jinak) 
a přizpůsobit velikost zavazadla možnostem přepravy a to i na místě odjezdu.
– dostavit se splatným cestovním dokladem a dostatečným předstihem na stanovené 
místo srazu. Při leteckých zájezdech je nutné být na letišti minimálně 120 minut před 
odletem letadla, není-li uvedeno jinak.
– Před odjezdem na individuální zájezd zkontrolovat voucher (ubytovací poukaz) 
i ostatní cestovní dokumenty a případné nedostatky či odlišnosti vůči objednaným 
službám reklamovat neprodleně v CK ještě před odjezdem.
3. Při závažném narušení právních předpisů České republiky nebo navštíveného státu, 
při narušení programu v průběhu zájezdu svým chováním, oblečením nebo hrubým 
porušováním pokynů průvodce, je vedoucí zájezdu nebo pracovník CK oprávněn záka-
zníka vyloučit ze zájezdu bez nároku na náhradu. Zákazník zájezdu, který bez zavinění 
CK nevyužije všechny smluvené služby, nemá nárok na jejich náhradu.
4. Zákazníci s určitými zdravotními potížemi, např. s menší pohyblivostí, musí svou 
účast na zájezdu zvážit, neboť v některých případech může jít o zájezd fyzicky 
náročnější. Při případné účasti je nutno počítat s tím, že průvodce musí dodržovat 
uvedený program a jeho časový harmonogram.
5. V případě, kdy zákazníkem je právnická osoba nebo v případě, že zákazník uzavřel 
CS na více zájezdů, je zákazník, resp. osoba, která cestovní smlouvu podepsala, po-
vinna seznámit všechny spolucestující osoby s těmito Všeobecnými smluvními pod-
mínkami a pokyny pro zákazníky a zabezpečit jejich dodržování. V případě porušení 
smluvních povinností ze strany spolucestující osoby se zákazník vystavuje nebezpečí, 
že náhrada případné škody bude požadována na jeho osobě.
VI. POVINNOSTI A PRÁVA CK INEX
1. CK je oprávněna pouze v případech, které nemůže ovlivnit (změny u zahraničních 
partnerů, dopravců či jiných dodavatelů, příp. malého počtu přihlášených nebo 
stornování většího počtu zákazníků zájezdu apod.), a které brání poskytnutí předem 
stanovených služeb: zrušit zájezd, přesunout dobu konání, změnit cenu, změnit pro-
gram. Rozhodnutí o zrušení zájezdu je CK povinna oznámit přihlášeným zákazníkům 
nejpozději 20 dnů před datem odjezdu a bez zbytečného odkladu vrátit všechny již 
zaplacené částky. Zákazník nemá nárok na žádné další náhrady.
2. V případech zrušení zájezdu, přesunutí termínu odjezdu o více než 3 dny nebo 
změně ceny o více jak 10 % má zákazník právo od smlouvy písemně odstoupit 
a vzniká mu nárok na vrácení celé zaplacené částky. Toto je CK povinna oznámit 
všem zákazníkům písemně a bez zbytečného odkladu vrátit všechny zaplacené 
částky. Zákazník nemá nárok na žádné další náhrady. V případě, že zákazník platí 
zálohu nebo fakturu bankovním převodem nebo složenkou a platba není převedena 
na účet CK nejpozději do 10 dnů od data uzavření cestovní smlouvy, může CK 
odstoupit od smlouvy se zákazníkem. Rovněž pokud zákazník neuhradí doplatek 
v řádném termínu dle těchto Všeobecných smluvních podmínek, má CK právo 
odstoupit od smlouvy. Na takovéhoto zákazníka bude pohlíženo jako kdyby sám 
zrušil zájezd a plně se na něj vztahují stornovací podmínky (nenastoupení na zájezd). 
Zákazník odstupující od smlouvy je povinen informovat všechny spolucestující osoby, 
resp. jeho právní úkon odstoupení se automaticky vztahuje ke všem zájezdům, na 
které uzavřel CS. Stejně tak v případě odstoupení od smlouvy ze strany CK se má za 
to, že výpověď se týká všech zájezdů, na které zákazník uzavřel CS, resp. se výpověď 
týká i všech spolucestujících osob na daný zájezd.
3. CK je odpovědná za pravdivost svých informací o poskytovaných službách.
4. CK není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených 
a zaplacených služeb.
5. CK si vyhrazuje právo změny objektu ubytování (nenadálé změny v obsazenosti 
smlu vených objektů, vypsání dalších autobusů, letů i termínů) za předpokladu 
dodržení lokality ubytování, srovnatelné kvality a rovněž změny jednotlivých dnů 
programu bez ohrožení kvality a náplně zájezdu. Programy mohou být operativně 
upraveny v průběhu zájezdu pouze ze závažných důvodů, např. vzhledem k složité do-
pravní situaci, špatnému počasí, živelným pohromám, stávkám, politickým nepokojům, 
zdravotním problémům některého ze zákazníků, řešení pojistné události některého ze 
zákazníků nebo s ohledem na neúměrné čekání na hranicích, které CK nemůže ovliv-
nit. V těchto uvedených případech nemá zákazník právo na slevu zájezdu. Výrazné 
změny mohou být uskutečněny pouze se souhlasem všech zákazníků.
6. CK nenese odpovědnost za škody vyplývající pro zákazníka ze změn sjednaných 
služeb, pokud k těmto změnám došlo zaviněním, které lze přičíst zákazníkovi 
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nebo zaviněním třetí strany, jež nemá vztah k zajišťování dohodnutých služeb a to 
v případě, jsou-li takové změny nepředvídatelné nebo nevyhnutelné.
7. CK neručí za případné časové posuvy a zpoždění. Klient nemá nárok na kompen-
zaci nečerpaných služeb během jednoho dne a CK nemůže poskytovat slevy či 
jiné kompenzace z titulu zpoždění dopravy, ke kterým dochází především vinou 
nepříznivých podmínek (povětrnostní, technické, přetížení letových tras apod.).
8. V případě navýšení letištních tax nebo palivového příplatku ze strany dopravní 
společnosti, má CK právo na plnou úhradu tohoto navýšení a to bez ohledu na to, 
zda byl již zájezd zákazníkem plně či částečně uhrazen.
9. V případě nenadálé změny času či data letu a možného následného prodloužení 
dovolené v místě pobytu, nemá zákazník právo na dodatečné bezplatné ubytování 
ze strany CK, ale celá záležitost je řešena individuálně mezi zákazníkem a leteckou 
společností za aktivní asistence CK a to v souladu splatnými pravidly Evropské unie.
VII. REKLAMACE
Pro případ, že zájezd nebo jiná plnění neprobíhají podle CS, je zákazník oprávněn 
provést reklamaci a žádat odstranění nedostatků. Reklamaci vždy provádí zákazník 
a nikoliv spolucestující osoba, vyjma případu, kdy je jasně stanoveno, že taková 
osoba zákazníka zastupuje. Zákazník je povinen své požadavky oznámit neprodleně 
tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém. V případě reklamace 
kontaktuje zákazník nejdříve zástupce cestovní kanceláře v místě vzniku závad, 
nebo přímo odpovědného pracovníka CK a aktivně přistupuje k jejímu vyřešení. 
Pokud nebude stížnost podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka 
na náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném ohlášení nevznikly. 
Vedoucí zájezdu či delegát (zástupce partnerské CK) v místě pobytu je povinen 
uvedené reklamace řešit přímo na místě vzniku. Veškeré reklamace, které nebudou 
vyřešeny a odstraněny, budou s ním sepsány a budou se následně řešit po ukončení 
zájezdu. Rovněž lze podat reklamaci za respektování předešlého u CK, ale nejpozději 
však do 3 měsíců od skončení zájezdu. Toto doporučujeme učinit písemnou formou. 
CK je oprávněna při vyřizování reklamace v místě konání zájezdu řešit reklamaci 
poskytnutím náhradní služby či jinou odpovídající kompenzací. Reklamaci může 
zákazník uplatnit i u smluvního prodejce, který mu prodej zájezdu zprostředkoval.
VIII. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ A DŮLEŽITÉ INFORMACE
1. CK informuje zákazníka nejpozději do 7 dnů před zahájením zájezdu o přesném 
místě a čase nástupu na zájezd a o případných dalších podmínkách zájezdu samého. 
CK má povinnost informovat vždy jen zákazníka, nikoliv spolucestující osobu.
2. Zákazník je povinen případnou změnu v osobě, která se zájezdu účastní, nahlásit 
písemně. Taková změna musí být CK doručena 14 dnů před odjezdem a musí v ní 
být obsaženy veškeré údaje obou osob zúčastněných na takové záměně. V případě, 
že se jedná o změnu osoby zákazníka, musí písemné oznámení o změně obsahovat 
i prohlášení nového zákazníka, že souhlasí bez výhrad s uzavřenou cestovní smlou-
vou a splňuje podmínky účasti na zájezdu. Uzávěrka případných fakultativních služeb 
je 14 dnů před odjezdem.
3. Při sestavování zasedacích pořádků vychází CK z termínu přihlášení zákazníka. CK si 
vyhrazuje právo (ve zvláštních případech) změnit místo zákazníka v autobuse z důvodu 
organizace zasedacího pořádku. CK si v případě pozdního zaplacení jakékoliv služby 
vyhrazuje právo změnit místo v autobuse (bez omezení) ve prospěch zákazníků, kteří 
dodrží tyto Všeobecné smluvní podmínky, resp. beze zbytku dodrží cestovní smlouvu.
4. Minimální počet osob účastnících se skupinových zájezdů je 30 (není-li uvedeno jinak).
5. Fakultativní služby placené v místě pobytu jako je vstupné do jednotlivých 
památek, kulturních a sportovních zařízení uvedených vychází z údajů z roku, který 
předchází rok, ve kterém je zájezd uspořádán. Zákazník nemá právo žádat po CK 
dodatečnou výměnu české měny na měnu státu, ve kterém je vstupné placeno, 
stejně tak jako žádat případnou náhradu škody. Informace o vstupném a ceně výletů 
uvedené v katalogu je nutno považovat vždy jen za orientační.
6. CK nemůže ovlivnit kulturní a hygienické zvyklosti jednotlivých zemí, mnohdy 
odlišné od domácích zvyklostí a musí je respektovat stejně jako ostatní návštěvníci 
dané země. CK rovněž neovlivní ubytování v jednotlivých kapacitách. Poskytnuté 
pokoje se mohou lišit jeden od druhého a jejich rozdělení náleží plně zahraničnímu 
partnerovi. Rovněž neexistuje absolutní klid v navštívených letoviscích. K dovolené 
patří zábava, restaurace i diskotéky, které mohou být zdrojem hluku. Rovněž stavební 
činnost může být v některých periodách dne omezeným zdrojem hluku a prachu.
7. Dle mezinárodních zvyklostí jsou klienti v den příjezdu ubytováni nejdříve ve 
14 hodin a v den odjezdu musí opustit své pokoje do 12 hodin (někde i do 10 ho-
din). Časný příjezd nebo pozdní odjezd není důvodem k delšímu používání pokoje. 
Na přidělení pokojů nemá CK zásadně vliv a rozdělování provádí zahraniční partner.
8. CK si vyhrazuje právo v případě menšího počtu přihlášených účastníků (než je 
stanovený minimální počet) použít jiný dopravní prostředek než byl v katalogu 
uváděn. V těchto případech může být zájezd realizován např. mikrobusem.
9. Některé zájezdy jsou nabízeny jak autobusovou tak i leteckou dopravou. V tako-
výchto případech je průvodce přítomen pouze v době hlavního programu a nemusí 
být u skupiny ve dnech určených výhradně na dopravu do místa konání zájezdu.
10. CK nenese odpovědnost za letový řád. V případě nočních letů se zkrácená noc 
považuje za plnohodnotnou a zákazník nemá nárok na slevu či jinou kompenzaci. 
Rovněž v případě ranního příjezdu či nočního odjezdu nevzniká zákazníkovi auto-
matický nárok na delší užívání pokoje. Toto je řešeno operativně s recepcí hotelu.
11. Příplatek za jednolůžkový pokoj je účtován u skupinových zájezdů vždy jen záka-
zníkovi, který o jednolůžkový pokoj výslovně požádá (není-li stanoveno v dané nabídce 
jinak). V ostatních případech bere zákazník na vědomí, že může být sloučen za účelem 
ubytování v jednotlivých pokojích s jinými zákazníky stejného pohlaví. CK se vždy snaží 
konkrétní situaci řešit s ohledem na přání většiny zákazníků, nikoliv cestujících osob.
12. Ceny letenek na charterových letech jsou kalkulovány na maximální cenu ropy 
70 USD za barel resp. 600 USD za tunu leteckého paliva na rotterdamské burze. 
V případě vyšších cen paliva si CK vyhrazuje právo na plnou úhradu rozdílu dle 
aktuálních cen paliva na světových trzích.
13. Ceny uvedené v tomto katalogu jsou kalkulovány podle směnného kursu české 
koruny ke dni 1.8.2015 (dále též „základní kurs“). Pokud se základní kurs změní o více 
než 10 % (koruna oslabí) v době mezi sjednáním cestovní smlouvy a 21. dnem před 
poskytnutím první služby podle takové cestovní smlouvy (dále též „aktuální kurs“) 
je CK oprávněna jednostranně upravit cenu ve smyslu § 852c občanského zákoníku 
a to tak, že tuto cenu navýší o 8 % za každých 10 % poklesu koruny. Zvýšení ceny 
se počítá tak, že celková cena zájezdu dle základního kursu se násobí koeficientem 
0,08, či 0,016 atd, dle aktuálního kursu a toto zvýšení se k ceně zájezdu připočítává.
14. Změna ceny zájezdu ( viz body 12 a 13 ) je možná nejpozději 21 dní před odjez-
dem. Změna se oznamuje doporučeným dopisem na adresu zákazníka.
IX. ODSTUPNÉ – STORNOVACÍ PODMÍNKY
1. Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy 
o účasti na zájezdu písemným oznámením CK nebo prodejci. Zrušení smlouvy 
nastává okamžikem doručení tohoto písemného oznámení CK. Zákazníci (pokud 
není smluvně stanoveno jinak) jsou pojištěni pro případ stornování zájezdu ze 
závažných důvodů uvedených ve zvláštních pojistných podmínkách pro zrušení 
cesty (např. smrt, těžký úraz, vážné akutní onemocnění, živelná pohroma v oblasti 
trvalého bydliště, krádež nebo vloupání do místa trvalého bydliště). Zrušil-li zákazník 
zájezd z těchto důvodů, má nárok na částečnou úhradu stornopolatků pojišťovnou 

(netýká se manipulačních poplatků). Pojištění pro případ zrušení cesty tzv. storna se 
nevztahuje na zrušení z důvodu předem známého těhotenství, psychických nemocí 
apod. CK postupuje podle stornovacích podmínek. Pojistný vztah vzniká výhradně 
mezi zákazníkem a pojišťovnou. Nárok na plnění od pojišťovny uplatňuje zákazník 
předepsaným způsobem přímo u pojišťovny. CK nemůže výplatu pojistného ovlivnit. 
Pojišťovna po uznání pojistného případu zašle  80 % zúčtovaného stornopoplatku 
– nejvýše však 10.000 Kč za osobu u zájezdů po Evropě a do 20.000 Kč pro ostatní 
svět. V případě zájmu je možné  sjednat individuální navýšení storna. Za příplatek 
300 respektive 900 Kč  se navyšuje vyplacená částka pojišťovnou na 40 000 Kč res-
pektive 80 000 Kč. Tento příplatek na navýšení výše storna musí být sjednán pouze 
při podpisu CS a není ho možno doobjednat v pozdější době! Možnost pojištění na 
vyšší storno než je zde uvedené, lze řešit individuálně s CK a vypočítává se 2,5% 
z ceny zájezdu a minimálně 900 Kč.
2. Při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd je zákazník povinen zaplatit odstupné, tj. 
stornovací poplatky, které se účtují za každou osobu, resp. za každý zákazníkem objednaný zájezd:
50 a více dní tzv. manipulační poplatek 1.000 Kč/osoba (tento poplatek nelikviduje 
pojišťovna) plus případné skutečné náklady
31–49 dní 20 % z celkové ceny zájezdu
16–30 dní 50 % z celkové ceny zájezdu
11–15 dní 70 % z celkové ceny zájezdu
4–10 dní 90 % z celkové ceny zájezdu
3 dny a méně 100 % z celkové ceny zájezdu
Pokud jsou však kdykoli skutečně vzniklé náklady vyšší než výše stanoveného stor-
nopoplatku, je klient povinen uhradit takto vzniklé náklady v plné výši. 
3. Nenastoupí-li zákazník nebo jeho spolucestující osoba na zájezd bez předchozího 
storna nebo pokud se zákazník nebo jeho spolucestující osoba nedostaví k odjezdu 
včas nebo se nezúčastní vlastní vinou např. poskytnutím nepřesných či neúplných 
údajů, příp. porušením celních, pasových, devizových předpisů nebo jiných zákonů, 
hradí 100 % z celkové ceny, tj. prodejní ceny a všech zákazníkem zakoupených 
fakultativních služeb. Pro stanovení výše stornopoplatků je rozhodující datum 
doručení písemného oznámení CK nebo prodejci.
4. V případě, že zákazník odstupující od smlouvy zajistí na stornované místo jinou 
osobu, nebude účtováno storno, ale pouze manipulační poplatek ve výši 500 Kč. 
Pokud však skutečně a účelně vynaložené náklady, ke kterým došlo zrušením CS nebo 
změnou rezervace ze strany zákazníka, budou vyšší než uvedený poplatek, je zákazník 
povinen uhradit i tento rozdíl (např. v případě již vystavených letenek apod.).
5. Jakákoliv změna termínu či zájezdu před odjezdem ze strany zákazníka bude 
hodnocena jako zrušení účasti na zájezdu a bude podléhat výše uvedeným 
stornopoplatkům.
X. POJIŠTĚNÍ ZÁKAZNÍKŮ ZÁJEZDU
CK má ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 
záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Všichni zákazníci zájezdu (pokud 
není uvedeno jinak) jsou dále pojištěni Komplexním cestovním pojištěním pro cesty 
a pobyt u společnosti Generali Pojišťovna a.s. Smluvní vztah vzniká mezi záka-
zníkem zájezdu (dále jen „pojištěný”) a pojišťovnou. Tento smluvní vztah je doložen 
uzavřenou pojistnou smlouvou.
Pojistné krytí cestovního pojištění zahrnuje plnění (do maximální výše v Kč):
Léčebné výlohy včetně. Repatriace 1.700.000 Kč (Evropa)/2.700.000 Kč (svět), zubní 
ošetření 10.000 Kč, přivolání o patrovníka 50.000 Kč.
Úrazové pojištění: smrt následkem úrazu 100.000 Kč. Trvalá invalidita následkem 
úrazu 200.000 Kč. Poškození, zničení či ztráta zavazadel 30.000 Kč.
Odpovědnost za způsobenou škodu: Na zdraví 1.000.000 Kč, na majetku 1.000.000 Kč, 
finanční náhrada 50.000 Kč Nadstandardní asistenční a právní služby: kauce 300.000 
Kč, finanční půjčka 20.000 Kč, náhradní doklady 20.000 Kč, zrušení účasti na zájezdu 
ze stanovených důvodů 80 % skutečně vzniklých nákladů při základní maximální úhradě 
10.000 Kč (Evropa) resp. 20.000 Kč (svět). Při požadavku pojištění sportovních aktivit se 
základní pojištění navyšuje o částku 30 Kč/ osobu a den oproti základnímu pojištění.
Smlouva rovněž zahrnuje pojištění na živelné události, epidemie a občanské nepokoje.
Pojištěny nejsou peníze, šeky, cestovní doklady, klenoty, vkladní knížky, listiny, mo-
torová vozidla. Zákazníci zájezdů zprostředkovaných CK INEX jiným kancelářím se 
řídí podmínkami těchto subjektů, které zákazník obdrží spolu s cestovní smlouvou 
– není-li uvedeno jinak. Pojištění léčebných výloh platí mimo území České republiky. 
Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný státním občanem nebo má-li na 
tomto území trvalé bydliště. Pokud však osoba, která není občanem České repub-
liky, je účastníkem veřejného zdravotního pojištění v České republice po dobu min. 
1 roku, je možné ji pojistit i na území státu, jehož je státním občanem nebo má-li na 
tomto území trvalé bydliště.
Pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě, občanským zákoníkem 
a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky, Všeobecnými 
pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění (VPP CEP 2007/02), Zvláštními po-
jistnými podmínkami pro cestovní pojištění (ZPP CEP 2007/02), případnými dalšími 
ujednáními a pojistnou smlouvou.
Pojištěný tímto potvrzuje, že převzal VPP CEP 2007/02 a ZPP CEP 2007/02 týkající se 
sjednaného pojištění, že byl s nimi seznámen a že souhlasí s jejich zněním.
V případě vzniku škodné události zprošťuje pojištěný státní zastupitelství, policii 
a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická 
zařízení nebo záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti a zavazuje se poskytnout 
pojistiteli kontakt na něj bez zbytečného odkladu. Současně zmocňuje pojistitele, 
resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se 
škodnou událostí mohla nahlížet do soudních, policejních, zdravotních případně 
jiných úředních spisů o něm vedených a zhotovovat z nich kopie či výpisy. Pojištěný 
dále zmocňuje pojistitele k jednání o jeho zdravotním stavu s ošetřujícími lékaři 
a zdravotnickým zařízením. Pojištěný souhlasí s tím, aby jeho adresní a identifikační 
údaje a údaje o zdravotním stavu byly zpracovávány správcem Generali Pojišťovna 
a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 a jejími smluvními zpracovateli splňující 
podmínky z. č.101/2000 Sb. (zejména pojišťovacími zprostředkovateli) pro účely 
pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 363/1999 Sb. 
o pojišťovnictví a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, 
plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vyplývající z obecně 
závazných právních předpisů. Pojištěný souhlasí s předáním a poskytováním svých 
osobních údajů a údajů o zdravotním stavu subjektům mezinárodního koncernu 
Generali a jeho zajišťovacím partnerům v souladu správními předpisy pro účely 
a dobu uvedenou v předchozím odstavci.
Pojištěný dále prohlašuje, že byl ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., informován o svých 
právech a o povinnostech pojistitele jako správce údajů, zejména o právu přístupu 
k osobním údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona.¨
Tyto „Všeobecné smluvní podmínky” jsou nedílnou součástí Cestovní smlouvy. Zákazník 
potvrzuje svým podpisem na cestovní smlouvě, že se s těmito podmínkami seznámil a sou-
hlasí s  nimi v plném rozsahu. Všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost 1.9.2015.
Přejeme Vám spokojený výběr zájezdu a prožití příjemné, ničím nerušené dovolené 
a mnoho krásných a nezapomenutelných zážitků a vzpomínek.

  INEX – cestovní kancelář s.r.o.
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