
KATALOG

SPECIÁL
TOP 100

Šťavnaté létoŠťavnaté léto22001155

TUNISKO • EGYPT • MAROKO
TURECKO • ŘECKO • ŠPANĚLSKO • ITÁLIE

 226 036 036 | www.blue-style.cz

CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ!

100 EXKLUZIVNÍCH HOTELŮ NA ČESKÉM TRHU



Rok 2015 
bude jistě pro mnohé z vás významným životním mezníkem. To samé 
platí pro naši cestovní kancelář Blue Style, která konečně „dosáhne 
plnoletosti“, respektive oslaví svoje 18. narozeniny. To znamená, že už 
jsme dospělí a mnohem zkušenější než před pěti, nebo třeba deseti lety. 

Od srpna roku 1997, kdy jsme spolu s Imedem Jeddaiem CK Blue Style 
zakládali, jsme ušli pořádný kus cesty. Opakovaně jsme se radovali 
z našich úspěchů a současně si uvědomovali, že nesmíme usnout na 
vavřínech. Zkrátka a dobře – i po 18 letech jsme stále tady a budeme 
se snažit, abychom na poli cestovního ruchu působili co nejlépe.

Již od začátku bylo naším hlavním cílem nabídnout báječnou 
dovolenou. Takovou, na níž si skvěle odpočinete, vše přitom bude 
zalité sluncem a pohodou. Dovolenou, kterou si opravdu užijete 
a která vám alespoň na pár dní umožní vytrhnout se ze spárů 
pracovního shonu. Jelikož každý z nás má o ní trochu jiné představy, 
nabízíme vše – od jednodušších studií a apartmánů přes klasické 
hotely až po luxusní hotelové komplexy. Velmi dbáme na kvalitu, 
ubytovací kapacity osobně prověřujeme.

Pro mě je Blue Style životní cesta, životní styl. Pojem Blue Style vždy 
byl synonymem něčeho krásného. Co je krásné, to je modré – nebe, 
moře... Odtud pochází název Blue Style. Neznám nikoho, kdo nemá 
rád modrou barvu.

Jsem pyšná na to, že našim klientům můžeme nabídnout jen to 
nejlepší. To znamená – pečlivě vybraný produkt, skvělé služby 
a mnoho báječných kolegů, kteří se na tvorbě dovolené podílejí, 
nebo jsou klientům k dispozici v našich destinacích.

Přeji vám krásné léto a spoustu báječných zážitků !

Lenka Berberi
Obchodní ředitelka CK Blue Style

Blue Style k.s. je členem 
Asociace cestovních kanceláří

Obchodní ředitelka CK Blue Style



Léto je zkrátka sladký čas melounů. Melouny jsou kulaté nebo šišaté, 
pruhované nebo jednobarevné, malé nebo velké, vodní nebo medové 

– jejich nabídka je rozmanitá. Neméně PESTRÁ JE I NABÍDKA 
NAŠICH ZÁJEZDŮ.

Meloun navíc utiší žízeň stejně tak dokonale, jako skvělá 
dovolená dokáže uspokojit VAŠI TOUHU PO CESTOVÁNÍ.

Meloun je sice sladký jako čokoláda, ale rozhodně je zdravější. 
OSVĚŽÍ A NAPOJÍ – stejně tak jako dovolená. Sladké je balzámem 

na nervy. Tak proč nemlsat meloun místo nezdravých sladkostí? 
Tekutiny potřebuje každý a meloun obsahuje až 93 % vody!

Naše cestovní kancelář poskytuje ve spolupráci s ERV Evropskou pojišťovnou všem svým klientům 
mezinárodní standard kvality cestovních služeb. Uplatňujeme tzv. ITQ Standard, který je dlouhodobě 
používán na vyspělých trzích západní Evropy. Tento systém je založen na transparentním a jednotném 
řešení případných reklamací služeb cestovní kanceláře.

International Travel Quality Kodex (ITQ)
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 Navíc v našem internetovém VĚRNOSTNÍM PROGRAMU, který najdete na adrese 
www.mystyle.cz, budeme rozdávat více než 160 000 000 Kč našim věrným klientům. 
A jakou souvislost má tato informace s melouny? Jedná se přece o známou slovní hříčku. 
Milionům korun mnozí z nás přezdívají „melouny“. A přiznejme si – kdo nemá rád i ty 
papírové? My jich rozdáme přes 160 ! Jinými slovy – meloun, kam se podíváte.

Přejeme vám tedy vydařenou dovolenou 
a sladké a šťavnaté léto s CK Blue Style.

Vážení a milí klienti,

přinášíme vám katalog se SPECIÁLNÍ OCHUTNÁVKOU žhavých a lákavých 
nabídek PRO LETNÍ MĚSÍCE ROKU 2015. A proč název Melounové léto? 
To je přeci nasnadě. Meloun k létu patří a možná nic víc nám nepřipomene 
léto tolik jako sladká a osvěžující chuť červeného melounu. Všichni ji přece 
důvěrně známe již od dětství. Meloun je navíc tak sladký, jak by měla být 
sladká a opojná každá dovolená. Ochutnáte a chcete mlsat víc a víc. Chcete 
víc a víc cestovat a poznávat další chuti.

Šťavnaté 
   melounové léto

2015
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TUNISKO str. 20Obsah
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Děti zdarma a slevy 10–11
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Destinace a hotely 20–185
Všeobecné informace 186–192

Vaše nejoblíbenější

destinace

DOBA LETU
TUNISKO 2,5 h
EGYPT 4 h
MAROKO 4,5 h
TURECKO 3 h
ŘECKO 2,5 h
ŠPANĚLSKO 2,5 h
ITÁLIE 2 h

ORIENTAČNÍ

POZNÁVACÍ a KOMBINOVANÉ 
okruhy Marokem  viz str. 98

CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ !  ●  www.blue-style.cz
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��ECKO

EGYPT

TURECKO

TURECKÁ RIVIÉRA
A KEMER

BODRUM

SAMOS

KOS

RHODOS

KRÉTA

SHARM EL SHEIKH

HURGHADA

MARSA ALAM

ZAKYNTHOS
KORFU

MAROKO str. 96EGYPT str. 58

ŠPANĚLSKO str. 166

ŘECKO str. 130

TURECKO str. 108

ITÁLIE str. 176

Výběr toho nejlepšího z léta 2015 !
Top 100 hotelů pro vaši nejlepší dovolenou 

v těch nejoblíbenějších destinacích.
Tohle je dovolená, co má šťávu !

KATALOG

SPECIÁL
TOP 100

Novinka

Nejkratší cesta k vaší dovolené  ●  226 036 036  ●  www.blue-style.cz
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CROCO CLUB (CC)– takto ozna-
čené ubytovací zařízení nabízí ani-
mace v češtině pro děti 4–12 let. 
Více info naleznete na stranách 
16–19.

BLUE CLUB (BC) – takto označe-
né ubytovací zařízení nabízí ani-
mace pro děti i dospělé. Více info 
na stranách 16–19.

QR kód 

Co se dozvíte pomocí QR kódu?
Nejaktuálnější a kompletní informace nejen 
o hotelu, ale i aktuální ceny a termíny.

Co potřebujete k „přečtení“ QR kódu?
Stačí chytrý mobilní telefon s nainstalovanou aplikací ke „čtení“ QR kódů 
a připojení k internetu.

Jak „přečtete“ QR kód? 
Po spuštění aplikace zaostříte na QR kód a budete automaticky pře-
směrováni na danou internetovou stránku s aktuálními a kompletní-
mi informacemi.

Udělejte radost svým blízkým, obchodním partnerům a přátelům dár-
kovým šekem na dovolenou v nominální hodnotě 1 000, 2 000, 5 000 
a 10 000 Kč. Hodnota šeku bude odečtena z celkové ceny při kou-
pi zájezdu.

VÝHODY NA FIRST MINUTE

●  Při závazné rezervaci do 31. 3. 2015 
ubytování v pokoji vyšší kategorie zdarma.

VÝHODY NA FIRST MINUTE – U vybraných ubytovacích kapacit jsme 
pro vás připravili možnost získat další výhody zdarma (např. v podobě 
zajištění pokoje s výhledem na moře, poskytnutí pokoje vyšší kategorie 
nebo slevy v Kč na objednávku apod.) a to vše při včasné a závazné re-
zervaci do uvedeného datumu.

KLUBOVÉ HOTELY – spousta zábavy s animací v češtině

IKONY PRO VAŠI SNADNOU ORIENTACI

Ikony pro vaši snadnou orientaci

VŽDY AKTUÁLNÍ INFORMACE A CENY

DALŠÍ VÝHODY NA FIRST MINUTE

DÁRKOVÉ ŠEKY

NÁŠ
TIP

NÁŠ TIP – Ubytovací kapacity označené touto ikonou 
patří mezi velmi vyhledávané, těší se velké přízni spo-
kojených klientů a představují vyváženou kvalitu v po-
měru k nabízené ceně.

TOP KVALITA – Takto označené ubytovací zařízení je na 
světových internetových portálech věnujících se ubyto-
vání vysoce doporučované ze strany klientů (v době tis-
ku tohoto katalogu).

POUZE U BLUE STYLE – Pro ubytovací kapacity ozna-
čené „Pouze u Blue Style“ je naše cestovní kancelář je-
diným smluvním a exkluzivním dodavatelem na českém 
trhu.

UBYTOVÁNÍ BEZ DĚTÍ – Tato ikona označuje ubytova-
cí zařízení, kde je možné ubytování pro osoby až od urči-
tého věku. Výše věku je uvedená uvnitř této ikony. Tyto 
hotely jsou vhodné zejména pro ty, kteří hledají klidněj-
ší dovolenou.

PROMO POKOJE – Ubytovací zařízení s označením „Pro-
mo pokoje“ nabízejí ty nejlepší ceny, kdy máte možnost 
získat zvýhodněnou cenu na vaše ubytování. Tuto zvý-
hodněnou cenu za ubytování naleznete u jednotlivých 
typů Promo pokojů a můžete ji navíc kombinovat i s na-
bídkou Až 2 děti ZDARMA. Počet Promo pokojů je li-
mitován, proto si svou dovolenou zajistěte včas. Hote-
ly nabízející Promo pokoje jsou vyznačeny v obsahu na 
straně 6–7.
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Jedinečné letecké záběry 
našich hotelů 

na www.blue-style.cz

Vyberte si dovolenou 
    přímo z pohodlí vašeho domova  
 na www.blue-style.cz

Akční 
last minute 

nabídky

Rozšířené
fotogalerie

Hotelové
recenze

Spousta
přátel
a zábavy

…a připojte se k nám na

Facebooku

PRODEJ PŘES INTERNET

Široká nabídka hotelů

On-line objednávky a rezervace

Novinky, soutěže a mnohem víc...

Nejkratší cesta k vaší dovolené  ●  226 036 036  ●  www.blue-style.cz
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Seznam hotelů
KONCEPT

BC, CC
NÁŠ
TIP

PROMO
POKOJE

TOP
Q HOTEL KATEGORIE LETOVISKO POUZE 

U BS STRAVA 1. DÍTĚ
ZDARMA

2. DÍTĚ
ZDARMA

STRANA

TUNISKO – DJERBA
BC + CC ● ● ● Club Magic Life Penelope Beach Imperial & Aquapark ****+ Sidi Mahrez ● 24AI 12 – 22–23
BC + CC ● Caribbean World Djerba ****+ Sidi Mahrez ● AI 12 – 24–25

BC ● ● Vincci Helios Beach ****+ Sidi Yati ● AI 12 12 26–27
BC ● ● Meninx Resort & Aquapark **** Sidi Mahrez ● AI 12 12 28–29

BC + CC ● Quatre Saisons Resort & Aquapark **** Midoun – Sidi Mahrez ● AI 12 – 30–31
BC ● ● Welcome Meridiana Djerba **** Sidi Yati ● AI 12 – 32–33
BC ● ● Seabel Aladin Djerba **** Aghir ● AI 12 – 34–35

BC + CC ● Ksar Djerba ***+ Sidi Mahrez ● 24AI 12 12 36–37
● ● Seabel Rym Beach **** Sidi Yati ● 24AI 12 – 38
● ● Magic Hotel Dar Djerba Resort *** Sidi Yati ● AI 12 – 39

TUNISKO – PEVNINA
BC + CC ● ● ● Magic Hotel Skanes Family Resort & Aquapark ****+ Skanes Monastir ● AI 12 – 40–41
BC + CC ● ● Vincci Nozha Beach ****+ Hammamet ● AI 12 – 42–43
BC + CC ● Caribbean World Mahdia **** Mahdia ● AI 12 – 44–45

BC ● ● Eldorador Salammbo **** Hammamet ● UAI 12 – 46–47
BC ● ● Palm Beach Club Hammamet **** Hammamet ● AI 12 – 48–49

BC + CC ● ● ● Magic Hotel Tropicana ***+ Skanes Monastir ● AI 12 – 50–51
● ● Skanes Serail **** Skanes Monastir ● 24AI 12 12 52
● ● Magic Hotel Royal Kenz Thalasso & Spa ****+ Port El Kantaoui ● AI 12 – 53
● ● Magic Hotel Holiday Village Manar & Aquapark ***** Hammamet ● AI 12 – 54
● ● Club Magic Life Africana Imperial & Aquapark ***** Yassmine Hammamet ● AI 12 – 55

BC + CC ● ● Magic Hotel Venus Beach & Aquapark **** Hammamet ● AI 12 – 56
● ● Magic Hotel Hammamet Beach ***+ Hammamet ● AI 12 – 57

EGYPT – HURGHADA
BC + CC ● ● Club Magic Life Kalawy Imperial ***** Safaga ● 24AI 14 7 60–61
BC + CC ● ● ● Sunrise Select Royal Makadi Resort & Spa ***** Makadi Bay ● AI 14 14 62–63
BC + CC ● ● ● Sentido Mamlouk Palace Resort & Spa ***** Hurghada ● AI 14 6 64–65
BC + CC ● ● ● Sunrise Select Garden Beach Resort & Spa ***** Hurghada ● AI 14 6 66–67
BC + CC ● ● Fort Arabesque Resort & Spa ****+ Makadi Bay ● AI 14 14 68–69
BC + CC ● ● Al Mas Resort & Aquapark ****+ Hurghada ● AI 14 14 70–71

● ● Diamond Resort & Aquapark ****+ Hurghada ● AI 14 14 72
● Lotus Bay Safaga **** Safaga ● PP, AI 14 – 73

EGYPT – MARSA ALAM
BC + CC ● ● ● Sentido Oriental Dream ***** El Quseir ● AI 14 6 74–75

● ● ● Gorgonia Beach Resort ***** Marsa Alam ● AI 14 6 76–77
BC + CC ● ● Club Calimera Habiba Resort & Aquapark ****+ Marsa Alam ● AI 14 14 78–79
BC + CC ● ● El Malikia Beach Resort Abu Dabab ****+ Marsa Alam ● AI 14 14 80–81
BC + CC ● ● Pensée Royal Garden **** El Quseir ● AI 14 14 82–83
BC + CC ● ● Utopia Beach Club **** El Quseir ● AI 14 14 84–85
BC + CC ● ● El Phistone Beach Resort **** Marsa Alam ● AI 14 14 86–87
BC + CC ● ● Resta Reef Resort **** Marsa Alam ● AI 14 14 88–89

● ● Blue Reef Resort **** Marsa Alam ● AI 14 14 90
● Sentido Kahramana Park **** Marsa Alam ● AI 14 14 91

EGYPT – SHARM EL SHEIKH
BC + CC ● ● Club Magic Life Imperial Sharm El Sheikh ***** Nabq Bay ● 24AI 14 7 92–93
BC + CC ● ● Nubian Village Resort & Aquapark ***** Nabq Bay ● AI 14 7 94–95

MAROKO – AGADIR

Poznávací 
a kombinované 

okruhy

Od Atlasu po Atlantik **** dle programu PP, PLP – – 98
Velký okruh Marokem **** dle programu PP, PLP – – 99
Tajemství pevností a pouštní dobrodružství **** dle programu PP, PLP – – 100
Královská sultánská města **** dle programu PP, PLP – – 101

BC ● ● Atlas Royal Hotel & Spa ***** Agadir ● PP, AI 12 12 102–103
BC + CC ● ● Framissima Les Dunes dʼOr **** Agadir ● AI 12 – 104–105

● ● Argana ***+ Agadir ● PP, PLP 12 – 106
● ● Caribbean Village El Pueblo Tamlelt ***+ Agadir ● AI 12 – 107

TURECKO – TURECKÁ RIVIÉRA, KEMER A BODRUM
CC ● ● Asteria Belek ***** Belek ● HCAI 13 13 110–111

BC + CC ● ● Arcanus Side Resort ***** Side – Sorgun ● UAI 15 15 112–113
CC ● ● Iberotel Palm Garden ***** Manavgat – Kizilağaç ● UAI 14 14 114–115
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ZKRATKY STRAVOVÁNÍ:
BS: bez stravování | SS: snídaně | PP: polopenze | PLP: plná penze | PLP+: plná penze plus | LAI: lehké all inclusive | AI: all inclusive | 24h AI: all inclusive 24 hodin denně

UAI: ultra all inclusive | HCAI: high class all inclusive | MAI: max all inclusive | DAI: diamond all inclusive | LUXURY AI: luxury all inclusive

KONCEPT
BC, CC

NÁŠ
TIP

PROMO
POKOJE

TOP
Q HOTEL KATEGORIE LETOVISKO POUZE 

U BS STRAVA 1. DÍTĚ
ZDARMA

2. DÍTĚ
ZDARMA

STRANA

SEZNAM HOTELŮ

TURECKO – TURECKÁ RIVIÉRA, KEMER A BODRUM
● Club Salima ***** Beldibi ● AI 13 – 116
● ● Club Boran Mare Beach ***** Kemer – Göynük ● AI 12 – 117
● Viking Nona Beach **** Kemer ● AI 13 – 118
● ● Viking Star ***** Kemer ● AI 13 – 119

BC + CC ● Club Turtas **** Alanya – Konakli ● AI 12 6 120–121
● ● Insula Resort ***** Alanya – Konakli ● UAI 12 – 122
● ● Club Insula ***** Alanya – Konakli ● UAI 12 – 123
● Atlas Beach **** Alanya – Konakli ● AI 13 – 124
● Monart City **** Alanya ● AI 12 – 125
● ● Sunny Hill Alya **** Alanya ● AI 7 – 126
● ● Blue Diamond Alya **** Alanya – Oba ● AI 12 – 126
● Monte Carlo **** Alanya – Oba ● AI 12 – 127
● Melissa *** Alanya – Kleopatřina pláž ● AI 12 4 128
● Caligo Apart Hotel *** Alanya ● BS, PP 15 15 128

Kriss Otel *** Ortakent ● AI 12 – 129
ŘECKO – RHODOS
BC + CC ● Lindos Imperial Resort & Spa ***** Kiotari – Lardos ● AI 12 – 132–133
BC + CC ● ● Mikri Poli Rhodos ****+ Kolymbia ● AI 13 6 134–135
BC + CC ● ● Porto Angeli **** Stegna ● AI 14 14 136–137

● Kolymbia Sky ***+ Kolymbia ● AI 13 13 138
● ● Stegna Mare **+ Stegna ● BS 15 15 139

ŘECKO – KOS
BC + CC ● ● Mikri Poli Kos ****+ Kardamena ● AI 13 6 140–141
BC + CC ● Sovereign Beach **** Kardamena ● AI 12 – 142–143

● Royal Bay **** Kefalos ● SS, PP, PLP 12 – 144
● Sacallis Inn Beach **+ Kefalos ● SS, PP 13 – 145

ŘECKO – KRÉTA
● ● Minos Imperial ***** Milatos – Sisi ● AI – – 146–147

BC + CC ● Aldemar Cretan Village **** Anissaras ● AI 14 14 148–149
● Miro Elpida Village *** Kalo Chorio ● AI 14 14 150
● Matala Bay *** Matala ● PP 13 – 151

ŘECKO – ZAKYNTHOS
● Strofades Beach ***+ Tsilivi ● AI 14 14 152
● Belussi Beach ***+ Kypseli ● AI 7 – 153
● ● Porto Koukla Beach *** Porto Koukla ● PP 14 – 154
● ● Apollon *** Tsilivi – Planos ● SS, PP 14 – 155
● ● Zante Palace *** Tsilivi ● SS 14 – 155

ŘECKO – SAMOS
CC ● Kampos Village Resort ***+ Votsalakia ● AI 12 6 156–157

Samian Blue Seaside **** Samos ● PP, AI 13 – 158
● ● Votsalakia Beach ** Kampos ● PP, PLP 13 13 159

Magda ** Kampos ● BS, SS 14 14 160
● Stella Hotel Apartments **+ Kampos ● BS 14 14 161

ŘECKO – KORFU
CC ● Gelina Village Resort & Spa **** Acharavi ● AI 13 – 162–163

● Summertime *** Sidari ● AI 13 13 164
● Kormoranos ** Acharavi ● PP 15 – 165

ŠPANĚLSKO – MALLORCA
CC ● Fergus Style Cala Blanca Suites ****+ Santa Ponsa ● PP, AI 12 – 168–169
BC ● America **** Calas de Mallorca ● AI 7 – 170–171
BC ● Fergus Style Pollensa Park & Spa **** Porto de Pollensa ● PP, AI 3 – 172–173

Fergus Geminis *** Playa de Palma ● AI 6 6 174
● ● Fergus Tobago *** Palma Nova ● PP, AI 6 6 175

ITÁLIE – SARDINIE
BC AW Sighientu Life Hotel & Spa **** Marina Capitana ● SS, PP, AI 12 – 178–179

ITÁLIE – SICÍLIE
BC ● Fontane Bianche Beach Club **** Fontane Bianche ● AI 12 12 180–181

● Eli **** Sant’Alessio Siculo ● SS, PP, PLP 7 – 182
ITÁLIE – KALÁBRIE

● Costa Degli Dei ***+ San Nicolo Ricadi ● SS, PP 12 12 183
BC + CC ● Nicotera Beach Village **** Nicotera ● AI 12 – 184–185

Nejkratší cesta k vaší dovolené  ●  226 036 036  ●  www.blue-style.cz
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Pouze my vám dáme něco, co vám 
nikdo jiný nedá. S každou další 
objednávkou zájezdu získáte další 
slevu na příští dovolenou. 

S námi máte vždy víc. 

UNIKÁTNÍ A PROFESIONÁLNÍ VĚRNOSTNÍ SYSTÉM POUZE PRO VÁS

Získejte až
celou dovolenou 
 zdarma !

Rozdáváme melouny !
Rozdáváme více než 160 000 000 Kč našim věrným 
klientům. Buďte mezi prvními !

Více info na www.mystyle.cz

Nejkratší cesta k vaší dovolené  ●  226 036 036  ●  www.blue-style.cz
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Cestujete-li s DĚTMI
Při závazné    

rezervaci získáte: do 15. 11. 2014 do 15. 12. 2014 do 15. 1. 2015 do 15. 2. 2015  do 15. 3. 2015 do 30. 4. 2015

DĚTI 
ZDARMA

až 2 děti 
zdarma

až 2 děti 
zdarma

až 2 děti 
zdarma

Dítě letenka 
+ ubytování 

zdarma

Dítě letenka 
+ ubytování 

zdarma
―

SLEVY 
PRO DOSPĚLÉ 

OSOBY
15 % 15 % 15 % 12 % 10 % 7 %

ZÁLOHA 
NA OSOBU 1 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 5 000 Kč

PARKOVÁNÍ
PŘÍMO U LETIŠTĚ

Zcela 
zdarma

Parkování 
zcela 

zdarma 
nebo 

dárek

Parkování za 
First Minute 

ceny

Zvýhodněné 
parkování

Zvýhodněné 
parkování

Zvýhodněné 
parkování

DÁREK NA 
FIRST MINUTE Ano ― ― ― ―

Více informací o slevách a výhodách uvedených na str. 10–11 a podmínkách jejich využití naleznete v tomto katalogu na stránkách: 
DĚTI ZDARMA a SLEVY PRO DOSPĚLÉ OSOBY – str. 192; DÁRKY NA FIRST MINUTE – str. 12–13; 

PARKOVÁNÍ PŘÍMO U LETIŠTĚ – str. 14. Aktuální informace naleznete také na www.blue-style.cz a nebo v ceníku verze T 1.1.

Až 2 děti zdarma
+ slevy a výhody za včasnou rezervaci

SLEVY A VÝHODY

CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ !  ●  www.blue-style.cz
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Skupinám, kdy společně cestuje 10 a více dospělých osob (cestují ve stejném termínu a čerpají stejné služby 
– letenku, ubytování, stravování náležící ke zvolenému ubytovacímu zařízení a termínu, doporučené cestovní 
pojištění a případné vízum), poskytneme atraktivní slevy:
● Skupina 10–19 dospělých osob: – sleva 50 % ze základní ceny za dospělou osobu pro 1 osobu
● Skupina 20–29 dospělých osob: – sleva 100 % ze základní ceny za dospělou osobu pro 1 osobu
● Pro skupiny 30 a více dospělých osob – připravíme skvělé slevy, které vám individuálně spočítáme
Skupinám jsme také na základě jejich potřeb schopni zajistit rozmanité služby, zážitky a  speciální 
výlety přímo na míru. Dojde-li k odstoupení od smlouvy o zájezdu některého z cestujících uvedeného na smlouvě 
o zájezdu, kde byla uplatněna skupinová sleva, dojde k přepočítání ceny dle skutečného počtu cestujících. Tuto 
slevu nelze kombinovat se slevou pro seniory.

Slevy pro seniory a skupinové slevy se nevz-
tahují na prodej z nabídek Last Minute/Na 
poslední chvíli, není-li uvedeno jinak.

Klientům starším 60 let v době dovo-
lené poskytneme slevu 300 Kč na oso-
bu z ceny dle platného ceníku pro odle-
ty v dubnu, květnu, červnu, září a říjnu 
2015. Tuto slevu nelze kombinovat se 
skupinovou slevou.

Při zakoupení zájezdu z katalogu SPECIÁL TOP 100 do 15. 11. 2014 zaplatíte zálohu (částečnou úhradu) pouze 1 000 Kč (v případě zájmu navíc 
doporučené cestovní pojištění BlueComfort) za každou cestující osobu (včetně infanta – dítěte do 2 let věku) uvedenou na smlouvě o zájezdu. Více 
informací o záloze již od 1 000 Kč na osobu naleznete v katalogu na straně 192 a v ceníku verze T 1.1.

A NAVÍC ! PRO NAŠE STÁLÉ KLIENTY DALŠÍ SLEVA AŽ 1 000 KČ NA OBJEDNÁVKU
Více informací naleznete v katalogovém ceníku SPECIÁL TOP 100, verze T 1.1.

ZÁLOHA JIŽ OD 1 000 KČ NA OSOBU!

SLEVY PRO SENIORY SLEVY PRO SKUPINY

Výhody pouze pro DOSPĚLÉ
Při závazné    

rezervaci získáte: do 15. 11. 2014 do 15. 12. 2014 do 15. 1. 2015 do 15. 2. 2015  do 15. 3. 2015 do 30. 4. 2015

SLEVY 
PRO DOSPĚLÉ 

OSOBY
21 % 21 % 21 % 18 % 16 % 13 %

ZÁLOHA 
NA OSOBU 1 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 5 000 Kč

PARKOVÁNÍ
PŘÍMO U LETIŠTĚ

Zcela 
zdarma

Parkování 
zcela 

zdarma 
nebo 

dárek

Parkování za 
First Minute 

ceny

Zvýhodněné 
parkování

Zvýhodněné 
parkování

Zvýhodněné 
parkování

DÁREK NA 
FIRST MINUTE Ano ― ― ― ―

SLEVY A VÝHODY
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Pouze při včasné rezervaci a jen s cestovní kanceláři Blue Style 
si vyberete ke své vysněné dovolené i dárek podle svých představ. 
Každý, kdo si závazně zarezervuje zájezd z katalogu 
SPECIÁL TOP 100 až do 15. 12. 2014*, může 
obdržet jako dárek jeden z níže uvedených 
produktů, který si vybere na letišti před 
svým odletem na dovolenou.

Dárky

FAnn

Udělejte si radost ve Fann parfumeriích a vyberte si 
kosmetické výrobky nebo si provoňte auto 

podle svých představ.

Dárková poukázka
1

2

Albi
Vám poradí!

A) Termohrnek, B) Relaxační polštář, C) Svačinová taška

Navštivte některou ze značkových prodejen ALBI a přesvědčte se. 
Více info najdete na www.albi.cz

Originální dárky 
pro každou příležitost?

na First Minute

CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ !  ●  www.blue-style.cz
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S námi máte vždy 
    něco navíc !

Váš dárek si vyberete přímo v den vašeho odletu na pobočce označené CK Blue Style. Pokud si svůj dá-
rek nevyzvednete v den odletu, nárok na dárek zaniká. CK Blue Style si vyhrazuje právo rozhodnout o 
podmínkách poskytnutí dárku. Požadavek na výměnu dárku a/nebo změnu a/nebo vyplacení ceny dár-
ku nemůže být akceptováno. Dárky jsou neprodejné a jsou určeny pro reklamní účely. Nabídky platí do 
vyčerpání zásob. Jedna smlouva o zájezdu = jeden z dárků. Více na: www.blue-style.cz/slevy-a-výhody/

Produkty
od fi rem:

*  Každý, kdo si závazně zarezervuje zájezd z katalogu SPECIÁL TOP 100 do 15. 11. 2014, obdrží jako dárek jeden z  uvedených 
produktů, který si vybere na pobočce CK Blue Style na letišti před svým odletem na dovolenou a k tomu navíc možnost parkování 
přímo u letiště zcela zdarma. 
Každý, kdo si závazně zarezervuje zájezd z katalogu SPECIÁL TOP 100 do 15. 12. 2014, získává možnost si vybrat  jako dárek 
jeden z  uvedených produktů, který si vybere na pobočce CK Blue Style na letišti před svým odletem na dovolenou, nebo možnost 
parkování přímo u letiště zcela zdarma. Pokud si zvolíte dárek zdarma, je nutné se na pobočce na letišti při vyzvednutí dárků prokázat 
cestovními dokumenty.

3

Báječná
plážová taška

Plážová taška, do které si zabalíte vše, 
co potřebujete pro celou rodinu.

Nejkratší cesta k vaší dovolené  ●  226 036 036  ●  www.blue-style.cz
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Bušt hrad

Tuchom ice

Parkovišt

KLADNO
R7

R7

PRAHA

P

D1
BRNO

KROM RÍŽ

ParkovištP

Šlapanice

Tu any

Slatina

Holásky

BRNO – Letiště Tuřany

P ÍBOR

OSTRAVA

Mošnov

Albrechti ky
58Parkovišt

P

OSTRAVA – Letiště Leoše Janáčka 

PRAHA – Air Parking 
R7, Exit 7, Kladenská 683, Buštěhrad

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

BRNO – Letiště Tuřany 
přímo na letišti

Tel.: +420 545 521 175-6
www.letenkybrno.info/parkoviste.html

OSTRAVA – Letiště Leoše Janáčka 
přímo na letišti – Parkoviště P3

Tel.: +420 597 471 162, 597 471 148
www.airport-ostrava.cz/cz/page-parkovani

Parkování pouze pro vás až do 15. 12. 2014 zcela zdarma *

Výše uvedené nabídky platí při závazné rezervaci zájezdu z katalogu SPECIÁL TOP 100 verze T 1.1 Více informací naleznete také na www.blue-style.cz.

Ceník

Blue Style FIRSTMINUTE parkovánÍ
platí při závazné rezervaci od 16. 12. 2014 do 15. 1. 2015

1–9 dní 300 Kč

10–13 dní 500 Kč

14–16 dní 600 Kč

PRAHA | BRNO | OSTRAVA

1–9 dní 600 Kč

10–13 dní 900 Kč

14–16 dní 1 100 Kč

1–9 dní 630 Kč

10–13 dní 800 Kč

14–16 dní 1 230 Kč

1–9 dní 500 Kč

10–13 dní 800 Kč

14–16 dní 1 000 Kč

PRAHAOSTRAVA BRNO

Blue Style ZVÝHODNĚNÉ parkování
platí při závazné rezervaci od 16. 1. 2015

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

PARKOVÁNÍ PŘÍMO U LETIŠTĚ

PRAHA – Air Parking 

1) PARKOVÁNÍ ZCELA ZDARMA platí pro všechny kli-
enty CK Blue Style, kteří si svůj zájezd spolu s parkováním závaz-
ně zarezervují z katalogu SPECIÁL TOP 100 do 15. 11. 2014. Pro 
odlety z Brna a Ostravy platí tato nabídka pouze na odlety na 1–9 
dní (pro odlety na více jak 9 dní platí cena za First Minute parko-
vání). K tomu navíc jako dárek jeden z produktů, který si vybere 
na letišti před svým odletem na dovolenou.

2) Každý, kdo si závazně zarezervuje zájezd z katalogu SPECIÁL TOP 
100 do 15.12. 2014, získává možnost si vybrat PARKOVÁNÍ ZCELA 
ZDARMA, nebo jako dárek jeden z  produktů, který si vybere na 
pobočce CK Blue Style na letišti před svým odletem na dovolenou. 
Pokud si zvolíte Parkování zcela zdarma (parkování je nutné zare-
zervovat spolu se zájezdem), nárok na dárek automaticky zaniká.

3) Ceník BLUE STYLE FIRSTMINUTE PARKOVÁNÍ platí pro všechny 
klienty, kteří si svůj zájezd spolu s parkováním závazně zarezervu-
jí v době od 16. 12. 2014 do 15. 1. 2015. Cenu za First Minute par-
kování uhradí klienti CK Blue Style v rámci své smlouvy o zájezdu. 

4) Ceník BLUE STYLE ZVÝHODNĚNÉ PARKOVÁNÍ platí pro klien-
ty, kteří si svůj zájezd závazně zarezervují od 16. 1. 2015. Cenu za 
toto parkování klienti hradí v rámci své smlouvy o zájezdu. Cena za 
parkování bude uvedena ve smlouvě o zájezdu. Parkovišti, kde jste 
si zakoupili parkovací místo, již nic předem nehlásíte. Vše vyřídíme 
za vás ! Po příjezdu na parkoviště se pouze prokážete cestovními 
dokumenty, ve kterých budete mít tuto službu uvedenou. Po před-
ložení těchto cestovních dokumentů budete na parkoviště vpuště-
ni. V případě odstoupení od smlouvy o zájezdu vám Blue Style po-
skytne jiný dokument, který vás bude opravňovat k využítí vámi 
zakoupeného parkovacího místa ve vámi rezervovaném termínu. 
Při odjezdu z parkoviště po návratu z vaší dovolené opět předložíte 
tyto cestovní dokumenty a parkoviště vám již nic účtovat nebude. 

Prosíme, abyste se na parkoviště dostavili vždy v dostatečném ča-
sovém předstihu před vaším plánovaným odletem. Využití akce 
Parkování zcela zdarma musí být vždy součástí smlouvy o zájezdu. 
V případě pozdějšího doobjednání parkování bude cena za parko-
vání účtovaná dle aktuálně platného ceníku parkování (platí také 
v případě zakoupení zájezdu na First Minute do 15. 12. 2014). Do-
objednávka parkovacího místa je možná maximálně 2 pracovní 
dny před plánovaným odletem, a to dle aktuální ceny za parko-
vací místo. V případě nevyužití parkovacího místa a/nebo zruše-
ní parkovacího místa není nárok na vrácení peněz. 
Poznámka: • V případě parkování u letiště v Praze je čekací doba 
na transfer mezi terminálem a parkovištěm závislá na vytíženos-
ti letů. Reklamace v případě poškození vozidel je potřeba řešit na 
místě s provozovatelem jednotlivých parkovišt. Blue Style nenese 
zodpovědnost za jakékoliv poškození vozu. • Pro parkování na le-
tišti v Brně – po vašem návratu vám bude, po předložení cest. do-
kumentů spolu s vjezdovým lístkem na pokladně parkoviště, vydán 
výjezdový lístek bez další úhrady.

CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ !  ●  www.blue-style.cz
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Výše uvedené služby jsou na vyžádání, jsou poskytovány na vybraných letech a cenovou nabídku za tyto služby naleznete v aktuálně platných cenících 
nebo na www.blue-style.cz.

Přejete-li si využít pouze některou z nabízených služeb za zvýhodněné ceny, 
můžeme vám je nabídnout také samostatně na vyžádání:

Nechte se hýčkat a zpříjemněte si vaši dovolenou již od prvních 
chvil na letišti. Nečekejte v odletové hale a vychutnejte si svůj 
čas před odletem v komfortním letištním salonku. I maličkosti 
rozhodují, jaký dojem budete mít z vaší dovolené.

Travel Plus Comfort
Travel Plus Comfort vám zajistí komfort a péči na letišti před 
odletem a zpříjemní vám pobyt na palubě letadla. Tato služba 
nabízí komplexní balíček služeb, který zahrnuje pobyt v salonku 
před odletem, přednostní odbavení, nadváhu zavazadla, seating 
v předních řadách letadla a nadstandardní catering v průběhu letu. 

Seating v prvních řadách letadla 
dle dostupnosti.

●  SEATING●  NADVÁHA

Nadváha zavazadel + 8 kg. 
Váha zavazadel celkem 23 kg.

Nadváha zavazadel + 17 kg. 
Váha zavazadel celkem 32 kg.

Služba Travel Plus Comfort zahrnuje:

Dopřejte si zážitek

Seating v přední části letadla (max. do 10. řady) je na vybraných letech zdarma. V ostatních případech je povinný za příplatek. 

+   PŘED ODLETEM
●    VIP salonek na letišti v Praze, Brně, Ostravě 

(dle jejich otevírací doby)
PRAHA – Terminál 1, Terminál 2 – salónky Menzies
BRNO – Brno Business Lounge
OSTRAVA – Ostrava Business Lounge

●   Přednostní odbavení

●    +5 kg nadváhu vašeho zavazadla ZDARMA 
(celková váha vašeho zavazadla může být až 20 kg)

+   NA PALUBĚ LETADLA 
●    Welcome drink – sekt nebo orange nectar 

(jedna láhev 0,75 l je počítána na 7 osob) + kanapky 
(minichlebíčky)

●    Rozšířená bezplatná nabídka alko nápojů 
např.: Brandy, Whisky, Vodka, Campary, Gin, Bohemia Sekt

●   Bohatší menu v letadle (předkrm, teplé jídlo, salát, dezert)

●   Deka a polštář v letadle 

●   Denní tisk

POHODLNÉ CESTOVÁNÍ

Nejkratší cesta k vaší dovolené  ●  226 036 036  ●  www.blue-style.cz
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Klubové hotely jsou velmi pečlivě prověřené po stránce 
kvality služeb a splňují všechna důležitá kritéria pro skvělou 
dovolenou. Animační programy zde probíhají 6 dní v týdnu.

UNIKÁTNÍ KONCEPT KLUBOVÉ DOVOLENÉ

Klubová dovolená

Blue Club
to je dovolená se spoustou legrace, sportu 
a zábavných aktivit za asistence česky 
mluvícího animátora pro všechny.

BLUE CLUB GARANTUJE:
•  Pečlivě vybrané a ověřené hotely
•  ZDARMA animační programy
•  Česky mluvící animátor 
•  All Inclusive stravování
•  Sportovní aktivity
•  Turnaje a soutěže
•  Večerní zábavné programy 

g y
Č k l í í i át

BLUE CLUB GARANTUJE:
•  Pečlivě vybrané a ověřené hotely
•  ZDARMA animační programy

To je dovolená 
se spoustou legrace,
 sportu a zábavných 

aktivit s česky 
mluvícím 

animátorem!

CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ !  ●  www.blue-style.cz
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UNIKÁTNÍ KONCEPT KLUBOVÉ DOVOLENÉ

Naše Klubové hotely nabízejí 3 koncepty a je pouze na vás, jaký koncept zvolíte. Volit můžete mezi konceptem označeným ikonou Blue Club s česky mluvícím 
animátorem pro všechny, unikátním konceptem pro rodiny s dětmi s ikonou Croco Club, který nabízí česky mluvícího animátora pouze pro vaše ratolesti a 
nebo dáte přednost kombinaci animátora pro děti a současně také pro dospělé, který nabízí naše Klubové hotely označené zároveň oběma ikonami.

Croco Club
je unikátní koncept klubové 
dovolené pro rodiny s dětmi, 
zábava pro děti relax pro dospělé.

CROCO CLUB GARANTUJE:
•  Proškoleného ČESKY MLUVÍCÍHO animátora pro práci s našimi 
českými dětmi

• Vybavený miniclub a zázemí pro děti
• Speciální program určený dětem
• Sportovní hry, soutěže a turnaje, hry v bazénu
• Kreativní práce, malování na obličej a trička
• Vědomostní kvízy, odměny, dárky a spoustu dalších překvapení

C
e unikátní koncept klubové
Croco Club

iká í k kl b é

Klubová sezóna v našich destinacích
Platí pro Blue Club a Croco Club

EGYPT (Hurghada, Marsa Alam) provoz klubů 1. 5. – 30. 9.  
EGYPT (Sharm El Sheikh), TURECKO, TUNISKO, MAROKO provoz klubů 1. 6. – 30. 9.
ŘECKO, ŠPANĚLSKO provoz klubů 15. 6. – 15. 9. 
ITÁLIE provoz klubů 1. 7. – 15. 9.

Nejkratší cesta k vaší dovolené  ●  226 036 036  ●  www.blue-style.cz
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Den Dopoledne (10.00–12.00) Odpoledne (15.00–17.00)

Pondělí
PIRÁTSKÝ DEN PIRÁTSKÝ DEN

Příprava na pirátskou výpravu Hledání pokladu

Úterý DEN VOLNA DEN VOLNA

Středa
POHÁDKOVÝ DEN POHÁDKOVÝ DEN

Výroba pohádkových masek Procházka pohádkovým lesem, malování triček

Čtvrtek
ZOO DEN ZOO DEN 

Poznáváme zvířátka Návštěva delfi nária, projížďka na koních

Pátek
TURECKÝ DEN 

Pečení pizzy
Malý kurz turečtiny

Sobota
VODNÍ SVĚT VODNÍ SVĚT

Poznávání podvodního světa Soutěže v bazénu

Neděle
INDIÁNSKÝ DEN INDIÁNSKÝ DEN

Povídání o indiánech, malování na obličej Po stopách indiánů

Uvedené časy animací jsou orientační.  |  Každý den bude v předem stanovenou dobu otevřen Croco Shop se suvenýry, ve kterém si bude moci dítě 
za získaná Croco razítka tyto suvenýry vyměnit. Přesné časy si prosím ověřte u Croco animátora.

Na návštěvě 
v dětském Croco Clubu 

Takto může vypadat týden vaší ratolesti v dětském Croco Clubu

NAŠE PRIORITY

C ílený program

R elax pro rodiče

O bětavý animátor

C reativní aktivity

O dvážné děti

C itlivý k věku a potřebám dětí

L askavý přístup k dětem

U nikátní koncept

B ezpečné prostory

CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ !  ●  www.blue-style.cz
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           (počet razítek / suvenýr)

1   Samolepky, Croco pexeso

 2   Svítící hopík, tetování

4   Razítko, svítící náramky, bublifuk

 6    Svítící čelenka, svítící pruty,

magická pružina

10   Penál, tetovací gelové fi xy

Co například 
náš Croco Shop nabízí:

Croco tričko si prosím vyzvedněte před odletem na pobočce CK Blue Style na letišti (Croco trič-
ka nejsou k dispozici v destinacích). Tričko si také můžete zakoupit na kmenových pobočkách.

Croco hymna je ke stažení na www.blue-style.cz. Croco Club je určen pro děti od 4 do 12 let.

Croco hymna 
Když ráno vstaneš nebo večer jdeš spát,
 nezapomeň zamávat na krokodýlí hrad.
Společně si potom můžem zatleskat,
 a nebo si nekonečně dlouho hrát.

Hurá – do našeho Croco clubu !
Hurá – tady nezná nikdo nudu !

Refrén:

Máme kroko, krokodýlí den,
 sníme kroko, krokodýlí sen.
Můžeme si zatleskat jedna, dvě, tři, čtyři,
 krokodýl zaťuká u dveří.

ty,

Pro každého mám DÁRRREK !
Každý malý výletník, který pojede do hotelu označeného 
Croco Club, obdrží CROCO TRIČKO ! 

CROCO KLAUN

CROCO AROD J

CROCO PRINCEZNA

Na minidiskotéce si  s námi můžete 
zazpívat „Croco hymnu”, 

kterou pro nás napsal Petr Bende. 
Noty naleznete také na 

www.blue-style.cz.

POZORRR !

UNIKÁTNÍ KONCEPT KLUBOVÉ DOVOLENÉ

Náš animátor vystaví každý večer na předem dané místo dárkové 
předměty, ze kterých si budou moci vaše děti vybírat.

Nejkratší cesta k vaší dovolené  ●  226 036 036  ●  www.blue-style.cz
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CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ !  ●  www.blue-style.cz

Naskenujte QR kód a získejte 
on-line kompletní informace o Tunisku

Doba letu z Prahy cca 2 hodiny 30 minut

Časový rozdíl -1 hodina v době letního času,
jako v ČR v době zimního času

Měna tuniský dinár 
(1 TND = 100 milimů)

Elektrické napětí 220 V

Cestovní pas 
a vízum

občan ČR – cestovní pas platný 
min. 3 měsíce po návratu, 
vízum není nutné

Hlavní město Tunis

Ofi ciální jazyk arabština a francouzština

ZÁKLADNÍ 
INFORMACE

Uvedené informace jsou platné v době tisku katalogu. Aktuální 
informace o vstupech do země naleznete na www.mzv.cz.

200 km

TUNISKO
DJERBA strana 22
TUNISKÁ PEVNINA strana 40

ALŽÍRSKO

Djerba

Tunis

TUNISKO

100 km

Středozemní 
moře

Enfi dha

Monastir

20



Kompletní informace o destinaci naleznete na webu www.blue-style.cz.

ŠŤAVNATÉ LÉTO 2015

Nejkratší cesta k vaší dovolené  ●  226 036 036  ●  www.blue-style.cz

TUNISKO 
Olivovníkové háje, datlové palmy, cypřiše, korkové duby, cedry, eukalypty, žlu-
té mimózy, voňavé bugenvilie, jasmíny a solná jezera, pestré berberské vesni-
ce, starověká městečka a tržiště, minarety, mešity a vůně koření - to všechno 
je Tunisko. Místní kuchyně je velmi chutná a je středomořského charakteru 
s tureckým vlivem. V pomyslném žebříčku oblíbených zemí pro strávení do-
volené je Tunisko umístěno na předních místech. Díky zeměpisné poloze je 
spojovacím mostem mezi evropskou a africkou kulturou. Jedno z nejmaleb-
nějších letovisek Tuniska je Port El Kantaoui. Naleznete zde zářivě bílý přístav, 
bary, kavárničky, zábavní park nebo aquapark a golfové hřiště. Z oblasti Na-
beul pocházejí nejlepší tuniská vína. Město je také proslulé výrobou tuniské 
keramiky. Další oblíbené letovisko je Hammamet, který je díky své poloze vel-
mi vyhledávaným místem. Hammamet leží zhruba ve středu Tuniska a je tedy 
dobrým výchozím bodem pro poznání zajímavých míst jako je El Jem, Kairou-
an nebo město Karthago. Sousse, třetí největší město Tuniska, je typické tu-
niské městečko s památkami, ale i s výstavními moderními uličkami. Mezi 
další letoviska se řadí Monastir, Borj Cedria, Gammarth nebo Mahdia, která 
je pověstná svými překrásnými písčitými plážemi a je ideální pro ty, kteří dá-
vají přednost klidu a odpočinku.

DJERBA
Ostrov Djerba – to jsou dlouhé, široké pláže s jemným pískem, nedozírné 
moře, které mění svoji barvu od tyrkysové přes smaragdově zelenou až po 
temně modrou. Poznejte největší město na Djerbě – Houmt Souk, v překla-
du „místo trhu“. V centru města se rozkládá rozlehlé tržiště plné obchůdků, 
řemeslníků a obchodníků. Při procházce uličkami poznáte pravou orientální 
atmosféru. Midoun je druhé největší město ostrova a naleznete zde řadu ob-
chůdků, kaváren, restaurací a barů. Sidi Mahrez je nejznámější a nejnavště-
vovanější pláž na ostrově. Nachází se na severovýchodním pobřeží a má velmi 
jemný písek. Podél této pláže se rozkládá největší turistická zóna a v blízkosti 
se také nachází golfové hřiště Djerba Golf Club (24 jamek). Sidi Yati je maleb-
ná turistická zóna známá svými širokými písčitými plážemi. Další turistickou 
zónou na Djerbě je Aghir, proslulý svou poklidnou atmosférou. V neposlední 
řadě k Djerbě náleží Zarzis, který se nachází na cípu tuniské pevniny a s ost-
rovem Djerba ho spojuje stará římská cesta. 

UPOZORNĚNÍ: Veškerá vlnová zařízení se smí do Tuniska dovážet pouze na 
základě povolení místního telekomunikačního úřadu „Agence Nationale des 
Fréquences“. Mezi vlnová zařízení patří např. dětské chůvičky.

Na základě rozhodnutí tuniské vlády je pro zahraniční cestovatele (nereziden-
ty) zavedena odletová taxa ve výši 30 TND/osoba. Tato povinnost se týká všech 
odletů z Tuniska  a z ostrova Djerba.

ZEMĚ SLUNCE A ODPOČINKU 
Zlatavé pláže s jemným pískem, čarokrásná městečka protkaná historií a plná 
živé atmosféry – to je Tunisko. Nechte se strhnout energickými prodavači na 
trzích, projděte se v křivolakých uličkách plných vůní jasmínů, mátového čaje, 
místních specialit a to vše za zvuků netradiční orientální hudby. Tunisko vám 
otevře své srdce ihned po vašem příletu a vy si budete připadat jako v ráji.
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ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 12 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ !  ●  www.blue-style.cz

DJERBA | Sidi Mahrez

POLOHA: Hotel je umístěn u jedné z nej-
hezčích pláží ostrova, cca 4 km od městeč-

ka Midoun. Nejbližší nákupní možnosti, restaurace, 
kavárny a bary se nacházejí cca 500 m od hotelu. Do 
hlavního města Houmt Souk je to cca 14 km. Letiš-
tě je od hotelu vzdáleno cca 25 km.

PLÁŽ: Hotel se nachází cca 200 m od vlastní pláže 
s jemným pískem a pozvolným vstupem do moře, 
od které je oddělen plážovou promenádou. K dispo-
zici je zde barový servis a srpchy. Lehátka, sluneč-
níky a plážové osušky na pláži zdarma.

POPIS: Hotel se skládá z hlavní budovy a vedlej-
ších bungalovů rozmístěných v udržované zahradě. 
K dispozici je vstupní hala s recepcí, pět restaurací, 
osm barů, konferenční prostory, obchůdky, kadeř-
nictví, diskotéka a vnitřní bazén. V zahradě je něko-
lik pěkných bazénů, z nichž některé mají oddělenou 
část pro děti. Hosté mohou využít malý aquapark se 

skluzavkami, který je od hotelu oddělen plážovou 
promenádou. Lehátka a slunečníky jsou k dispozici 
zdarma. Ofi ciální kategorie hotelu je 4*.

INTERNET: Internetová kavárna a Wi-Fi připojení 
v lobby a na recepci hotelu zdarma.

POKOJE: Komfortně zařízené klimatizované pokoje 
(klimatizace v provozu 15. 6.–15. 9.) mají koupelnu 
s vanou nebo sprchou a WC, telefon, vysoušeč vla-
sů, SAT-TV a balkon nebo terasu. Na pokoji je bez-
pečnostní schránka a minilednička zdarma. Minibar 
za poplatek. Na vyžádání dětská postýlka zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pořádá různé animační, 
sportovní i večerní zábavné programy. Pro děti je zde 
miniklub a dětské hřiště. Zdarma si můžete zahrát 
plážový volejbal, basketbal, šipky, fotbal, stolní te-
nis, tenis (i s osvětlením) nebo si zacvičit ve fi tness 
centru. Za poplatek kulečník, masáže, sauna, parní 

Animace
v češtině
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Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

NÁŠ
TIP

Club Magic Life Penelope Beach Imperial & Aquapark *****



Nejkratší cesta k vaší dovolené  ●  226 036 036  ●  www.blue-style.cz

Sidi Mahrez | DJERBA

lázeň, služby lázeňského centra či golf na 4 km vzdáleném hřišti. Na pláži 
široká nabídka vodních sportů, včetně potápění, za poplatek.
STRAVOVÁNÍ: 24 hodin All Inclusive.

24 HODIN ALL INCLUSIVE:
Snídaně (7.00–10.00), oběd (12.30–14.30) a večeře (19.30–21.30) for-
mou bufetu. Odpolední snack (rychlé občerstvení, saláty a dezerty) ve 
Snack baru (12.00–15.30). Káva, čaj a zákusky (14.30–16.00). Na základě 
předchozí rezervace možnost povečeřet ve třech à la carte restauracích 
(tuniská, středozemní, thajská) zdarma. Neomezené množství vybraných 
místních alkoholických a nealkoholických nápojů v určených restauracích 
a barech dle jejich otevírací doby 24 hodin denně. 
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /
www.magiclife.com

SÍŤ HOTELŮ VYSOCE OCEŇOVANÝCH 
MEZINÁRODNÍ KLIENTELOU 
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ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 12 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ !  ●  www.blue-style.cz

HOTEL

DJERBA | Sidi Mahrez

POLOHA: Hotelový komplex se nachází 
cca 5 km od centra městečka Midoun, které 

nabízí možnost nákupů nejen na místním trhu. Nej-
bližší nákupní možnosti, kavárna a restaurace jsou 
vzdáleny cca 300 m od hotelu. Do centra hlavního 
města ostrova Houmt Souk je to cca 14 km a letiš-
tě je vzdáleno cca 22 km.

PLÁŽ: Přímo u hotelu je pěkná pláž s jemným pís-
kem, pozvolným vstupem do moře, barovým servi-
sem a sprchami. Lehátka a slunečníky jsou zdarma. 
Plážové osušky k dispozici oproti podpisu (v přípa-
dě ztráty cca 15 TND/ks).

POPIS: Hotel s velmi přátelskou atmosférou se 
skládá z několika budov v rozlehlé zahradě. Svým 
hostům nabízí vstupní halu s recepcí a směnárnou, 
bankomat, několik restaurací a barů, maurskou ka-
várnu, minimarket, diskotéku a vnitřní bazén. V are-
álu se nacházejí dva pěkné venkovní bazény (jeden 

s mořskou vodou), bazén se skluzavkami a bazén 
pro děti. Lehátka a slunečníky jsou u bazénů zdar-
ma. Ofi ciální kategorie hotelu je 4*.

INTERNET: Wi-Fi připojení v hotelovém lobby zdar-
ma. Internetový koutek za poplatek.

POKOJE: Příjemně zařízené klimatizované pokoje 
(klimatizace v provozu 15. 5.–15.10.) mají koupelnu 
s vanou nebo sprchou a WC, vysoušeč vlasů, mini-
bar, SAT-TV, telefon a balkon nebo terasu. Bezpeč-
nostní schránka na pokoji za poplatek. Na vyžádání 
dětská postýlka na pokoj zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá růz-
né animační, sportovní a večerní zábavné programy. 
Pro děti je zde miniklub a dětské hřiště. Přímo v ho-
telu zdarma plážový volejbal, basketbal, minigolf, 
lukostřelba, aerobik, vodní gymnastika, jogging, 
vodní pólo, šipky, fotbal, boccia, stolní tenis a tenis 

Caribbean World Djerba *****

Animace
v češtině
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Sidi Mahrez | DJERBA

během dne (osvětlení za poplatek). Fitness centrum, kulečník, elektronic-
ké hry, masáže, sauna a služby lázeňského centra za poplatek. Na pláži ši-
roká nabídka vodních sportů za poplatek. Nedaleko hotelu (cca 7 km) se 
nachází golfové hřiště Djerba Golf Club. 

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), oběd (12.30–14.30) a večeře (19.00–21.30) for-
mou bufetu. Pozdní kontinentální snídaně (10.00–11.00). Lehký odpole-
dní snack (12.00–15.00). Sladký snack u bázenu (16.00–17.30). Po před-
chozí rezervaci možnost povečeřet v restauracích à la carte 1x za pobyt. 
Neomezené množství vybraných místních alkoholických a nealkoholic-
kých nápojů (10.00–23.00).

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /

www.caribbeanworld.com.tn
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ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 12 let, 2. dítě do 12 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ !  ●  www.blue-style.cz

HOTEL

DJERBA | Sidi Yati

POLOHA: Hotelový komplex se nachází na 
klidném místě, cca 6 km od centra městeč-

ka Midoun plného obchůdků, restaurací a barů. Do 
centra hlavního města Houmt Souk je to cca 25 km. 
Letiště je od hotelu vzdáleno cca 30 km.

PLÁŽ: Hotel se nachází přímo u jedné z nejkrásněj-
ších písčitých pláží ostrova. Vstup do moře je po-
zvolný a k dispozici je na pláži barový servis a spr-
chy. Lehátka a slunečníky zdarma, plážové osušky 
na zálohu (cca 10 TND).

POPIS: Hotelový areál s přátelskou atmosférou se 
skládá z hlavní budovy a několika bungalovů umís-
těných v udržované zahradě. Svým hostům nabí-
zí vstupní halu s recepcí a směnárnou, několik re-
staurací a barů, maurskou kavárnu, konferenční 
a společenskou místnost, obchůdky, minimarket, 
diskotéku, kadeřnictví a vnitřní bazén. V zahradě 
je velký venkovní bazén a pěkný bazén pro děti. 

Lehátka a slunečníky zdarma. Ofi ciální kategorie 
hotelu je 4*.

INTERNET: Hosté mohou využít internetový koutek 
za poplatek nebo Wi-Fi připojení na recepci zdarma.

POKOJE: Vkusně zařízené klimatizované pokoje (kli-
matizace v provozu 15. 5.–15. 10.) v hlavní budově 
mají koupelnu s vanou nebo sprchou a WC, vysou-
šeč vlasů, telefon, SAT-TV a balkon. V pokoji je mi-
nilednice (zdarma) a bezpečnostní schránka za po-
platek (cca 3 TND). Na vyžádání možnost zajistit 
dětskou postýlku zdarma. Hotel také nabízí ubyto-
vání v Menzel pokojích, které jsou vybaveny stejně, 
mají balkon nebo terasu a jsou umístěny v zahradě. 

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá 
různé animační a zábavné programy. Pro děti je zde 
miniklub a dětské hřiště. Zdarma si můžete zahrát 
plážový volejbal, fotbal, stolní tenis, tenis během 

Vincci Helios Beach *****
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dne a volejbal. Za poplatek je kulečník, fi tness, tenis s osvětlením, ma-
sáže, sauna a služby lázeňského centra. 27jamkové golfové hřiště se na-
chází cca 4 km od hotelu. Na pláži možnost vodních sportů za poplatek. 

STRAVOVÁNÍ: All inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), oběd (12.30–14.30) a večeře (18.30–21.00) formou 
bufetu. Brzká kontinentální (6.00–7.00) a pozdní snídaně (10.00–11.00). Čaj 
a turecká káva v maurské kavárně (15.00–23.00). Odpolední lehký snack 
(16.00–17.30). Večerní snack (22.00–23.00). Neomezené množství vybra-
ných místních alkoholických a nealkoholických nápojů v určených barech 
podle jejich otevírací doby (8.00–24.00). Po předchozí rezervací možnost 
1x za pobyt povečeřet v restauraci à la carte. 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /

www.vinccitunisia.com

POKOJ V HLAVNÍ BUDOVĚ

MENZEL POKOJ 

Blue Club – to je báječná dovolená u moře s animací v češtině
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ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 12 let, 2. dítě do 12 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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DJERBA | Sidi Mahrez

HOTEL

POLOHA: Hotelový komplex s rozlehlou 
zahradou se nachází cca 5 km od centra 

městečka Midoun s množstvím obchůdků a kavá-
ren. Nejbližší nákupní možnosti jsou vzdáleny cca 
250 m od hotelu, restaurace a bary jsou cca 200 m. 
Do hlavního města ostrova Houmt Souk je to cca 
17 km a na letiště cca 25 km. 

PLÁŽ: Hotel se nachází přímo u vlastní široké písčité 
pláže s pozvolným vstupem do moře (místy kame-
nité dno) a sprchami. Lehátka a slunečníky zdarma. 
Plážové osušky jsou za poplatek (cca 7 TND/týden) 
a na zálohu cca 10 TND.

POPIS: Hotel se skládá z hlavní budovy a několika 
vedlejších budov umístěných v hotelové zahradě. 
Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí a smě-
nárnou, dvě restaurace, dva bary, obchůdek a kadeř-
nictví. V areálu se nachází dva vnitřní bazény (jeden 
termalní) a dva pěkné venkovní bazény s oddělenou 

částí pro děti (jeden se skluzavkami). Lehátka a slu-
nečníky jsou u bazénu k dispozici zdarma. Ofi ciální 
kategorie hotelu je 3*.

INTERNET: Wi-Fi připojení na recepci a internetový 
koutek za poplatek (cca 40 TND/ týden).

POKOJE: Účelně zařízené klimatizované pokoje (kli-
matizace v provozu 15. 6.–15. 9.) mají koupelnu s va-
nou nebo sprchou a WC, vysoušeč vlasů, telefon 
a SAT-TV. Každý pokoj má vlastní balkon nebo tera-
su. Minilednička je na pokoji za poplatek (cca 5 TND/
den). Na vyžádání možnost zajistit dětskou postýlku 
zdarma. Bezpečnostní schránky jsou k dispozici za 
poplatek (cca 2TND/den) na hotelové recepci. Ho-
tel nabízí možnost ubytování i v nově zrekonstruo-
vaných Superior pokojích.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá 
různé animační programy. Pro děti je zde miniklub 

Meninx Resort & Aquapark ****

SUPERIOR POKOJ
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a dětské hřiště. V hotelu je možné si zahrát zdarma šipky, stolní tenis, te-
nis během dne, minigolf, fotbal a plážový volejbal. Kulečník, elektronické 
hry, golf, sauna, masáže a služby lázeňského centra jsou za poplatek. Na-
bídka vodních sportů na pláži nedaleko hotelu za poplatek.

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), oběd (12.30–14.30) a večeře (19.00–21.30) formou 
bufetu. Pozdní snídaně (10.00–12.00). Odpolední snack (15.00–17.00). Pro 
pozdní přílety možnost pozdní večeře (21.30–24.00). Neomezené množ-
ství vybraných místních alkoholických a nealkoholických nápojů v barech 
dle jejich otevírací doby (10.00–24.00).

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /

STANDARDNÍ POKOJ

Blue Club – to je báječná dovolená u moře s animací v češtině
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ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 12 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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HOTEL

DJERBA | Midoun – Sidi Mahrez

POLOHA: Hotel se nachází cca 3 km od 
centra městečka Midoun. Nejbližší nákupní 

možnosti, kavárny, tuniské tradiční restaurace a ty-
pické bary jsou od hotelu vzdáleny cca 100 m. Leti-
ště je cca 25 km daleko.
 
PLÁŽ: Vlastní pláž s jemným pískem, barovým servi-
sem a sprchami je dostupná přes pěší promenádu 
nebo se na ní jde přes sesterský hotel Hacienda. 
Vstup do moře je v těchto místech pozvolný. Lehát-
ka a slunečníky jsou na pláži zdarma, plážové osuš-
ky na zálohu (cca 10 TND).

POPIS: Hotel s živou atmosférou se skládá z něko-
lika budov umístěných v zelené a stále udržované 
zahradě. Hotelovým hostům je k dispozici vstupní 
hala s recepcí a směnárnou, dvě restaurace a čtyři 
bary, kavárna, nákupní galerie a diskotéka. V are-
álu hotelu je několik pěkných bazénů pro dospělé, 
bazén pro děti a nově vystavěné tobogány. Lehátka 

a slunečníky jsou u bazénů zdarma. Ofi ciální kate-
gorie hotelu je 3*.

INTERNET: V hotelu je k dispozici Wi-Fi připojení 
na recepci zdarma. 

POKOJE: Klimatizované pokoje (klimatizace v pro-
vozu 15. 6.–15. 9.) mají koupelnu se sprchou nebo 
vanou a WC, telefon, SAT-TV a balkon. Na pokoji je 
minilednička zdarma. Bezpečnostní schránky jsou k 
dispozici na recepci hotelu za poplatek (cca 2 TND/
den). Na vyžádání je možné zajistit dětskou postýl-
ku zdarma. Čtyřlůžkové pokoje mají palandy. Hotel 
také nabízí ubytování v moderně vybavených Supe-
rior pokojích, které mají stejné vybavení jako poko-
je standardní a jsou zrekonstruované.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá 
různé animační, sportovní a večerní zábavné pro-
gramy. Pro děti je zde miniklub. Zdarma si můžete 

Quatre Saisons Resort & Aquapark ****
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zahrát vodní pólo, plážový volejbal, fotbal, pétanque, minigolf, stolní te-
nis, tenis během dne nebo si zacvičit ve fi tness. Za poplatek je kulečník, 
elektronické hry, masáže a služby lázeňského centra. V hotelu je k dispo-
zici multifunkční hřiště.

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (6.00–10.00), oběd (12.30–14.30) a večeře (19.00–21.30) formou 
bufetu. Odpolední snack (16.00–17.00). Neomezené množství vybraných 
místních alkoholických (11.00–24.00) a nealkoholických nápojů (9.00–
24.00) v určených barech dle jejich otevírací doby.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

VIZUALIZACE
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ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 12 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ !  ●  www.blue-style.cz

HOTEL

DJERBA | Sidi Yati

POLOHA: Hotel s prázdninovou atmo-
sférou se nachází cca 6 km od oblíbené-

ho městečka Midoun a do hlavního města ostrova 
Houmt Souk je to cca 22 km. Nejbližší nákupní mož-
nosti, tuniské tradiční restaurace, kavárny a typic-
ké bary jsou vzdáleny cca 500 m od hotelu. Na le-
tiště je to cca 30 km. 

PLÁŽ: Vlastní pláž s jemným pískem a s pozvolným 
vstupem do moře je přímo u hotelu. Na pláži je ba-
rový servis a sprchy. Lehátka, slunečníky a plážové 
osušky jsou na pláži zdarma. 

POPIS: Hotelový areál se skládá z několika budov 
umístěných v udržované rozlehlé zahradě. Hostům 
je k dispozici vstupní hala s recepcí a směnárnou, ně-
kolik restaurací a barů, maurská kavárna, nákupní 
galerie, kadeřnictví a diskotéka. V hotelu je bazén 
pro dospělé a bazén pro děti. Lehátka a slunečníky 
jsou u bazénů zdarma. 

INTERNET: V hotelu je k dispozici Wi-Fi připojení 
na recepci zdarma.

POKOJE: Vkusně zařízené klimatizované pokoje 
(klimatizace v provozu 15. 6.–15. 9.) mají koupel-
nu se sprchou nebo vanou a WC, telefon a SAT-
-TV. Každý pokoj má vlastní balkon nebo terasu. 
Na pokoji je bezpečnostní schránka za poplatek 
(cca 4 TND/den) a minibar za poplatek (cca 4 TND/
den). Na vyžádání možnost zajistit na pokoj dět-
skou postýlku zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá růz-
né animační, sportovní a večerní zábavné programy. 
Pro děti je zde k disoizici dětské hřiště a miniklub. 
Hotelový hosté si mohou zdarma zahrát basketball, 
plážový volejbal, vodní pólo, šipky, fotbal, pétanque, 
stolní tenis, tenis během dne a nebo si zacvičit ae-
robic a vodní gymnastiku. Kulečník, elektronické 
hry, tenis s osvětlením, masáže a fi tness jsou za 

Welcome Meridiana Djerba ****
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poplatek. Na pláži široká nabídka vodních sportů za poplatek. 27jamkové 
golfové hřiště se nachází cca 4 km od hotelu. 

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), oběd (12.30–14.30) a večeře (19.00–21.30) formou 
bufetu. Brzká kontinentální snídaně (6.00–7.00), pozdní snídaně (10.00–
11.30). Odpolední snack na pláži v období 15.5.–15.10. (12.30–17.00), káva 
a zákusky (15.30–17.00). Neomezené množství vybraných místních al-
koholických a nealkoholických nápojů v barech dle jejich otevírací doby 
(8.00–24.00). 1x za pobyt možnost povečeřet v à la carte restauraci (nut-
ná rezervace předem).

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

Blue Club – to je báječná dovolená u moře s animací v češtině
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ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 12 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ !  ●  www.blue-style.cz

HOTEL

DJERBA | Aghir

POLOHA: Hotelový areál s prázdninovou 
atmosférou leží na klidném místě cca 6 km 

od centra městečka Midoun, kde se nacházejí míst-
ní restaurace, kavárny a bary. Letiště je vzdáleno 
cca 35 km od hotelu.

PLÁŽ: Hotel leží přímo u vlastní pláže s jemným pís-
kem (místy kamenité dno) a pozvolným vstupem do 
moře. Na pláži je k dispozici barový servis a sprchy. 
Lehátka a slunečníky jsou zdarma, plážové osušky 
na zálohu (cca 10 TND). Za výměnu osušky se ze zá-
lohy strhává cca 1 TND.

POPIS: Příjemný hotelový areál vhodný pro rodiny 
s dětmi je umístěn v udržované a stále zelené za-
hradě. Skládá se z hlavní budovy a několika bun-
galovů. Svým hostům nabízí vstupní halu s recepcí 
a směnárnou, hlavní restauraci a dvě à la carte re-
staurace, čtyři bary, maurskou kavárnu, nákupní ga-
lerii, minimarket, kadeřnictví a diskotéku. V hotelu 

je pěkný venkovní bazén, bazén pro děti a vnitřní 
bazén. Lehátka a slunečníky jsou u bazénu zdar-
ma. Ofi ciální kategorie hotelu je 3*.

INTERNET: Hostům je na recepci hotelu k dispozi-
ci Wi-Fi připojení zdarma.

POKOJE: Prakticky zařízené klimatizované pokoje 
(klimatizace v provozu 15. 6.–15. 10.) mají koupel-
nu s vanou nebo sprchou a WC, telefon a SAT-TV. 
Některé pokoje mají balkon nebo terasu. Za poplatek 
(cca 5 TND) možnost přidání miniledničky na pokoj. 
Bezpečnostní schránky jsou k dispozici na recepci 
hotelu za poplatek (cca 3 TND/den). Na vyžádání 
dětská postýlka zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá růz-
né animační, sportovní a večerní zábavné progra-
my. Pro děti je zde dětský koutek a miniklub. Zdar-
ma si můžete zahrát plážový volejbal, šipky, fotbal, 

Seabel Aladin Djerba ****
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stolní tenis nebo tenis během dne. Kulečník, tenis s osvětlením, masáže 
a služby lázeňského centra jsou za poplatek. Na pláži široká nabídka vod-
ních sportů za poplatek.

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), oběd (12.30–14.30) a večeře (19.30–21.30) formou 
bufetu. Teplé a studené občerstvení v průběhu dne (11.00–18.00). Odpole-
dní snack (15.00–17.00). 1x za pobyt možnost povečeřet v à la carte restau-
raci (nutná rezervace předem). Káva a čaj v Maurské kavárně (16.00–24.00). 
Neomezené množství vybraných místních alkoholických a nealkoholických 
nápojů v barech dle jejich otevírací doby (10.00–24.00).

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

www.seabelhotels.com

Blue Club – to je báječná dovolená u moře s animací v češtině
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ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 12 let, 2. dítě do 12 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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DJERBA | Sidi Mahrez

HOTEL

POLOHA: Hotel se rozkládá v udržované 
zahradě plné palem a květin. Nejbližší ná-

kupní možnosti se nacházejí cca 100 m od hotelu. 
Do centra městečka Midoun, kde se nachází trh, 
kavárny a další obchůdky, je to cca 3 km. Centrum 
hlavního města ostrova Houmt Souk je vzdáleno 
cca 15 km a letiště cca 25 km od hotelu.

PLÁŽ: Krásná písčitá pláž je vzdálena cca 250 m 
a od hotelu je oddělena místní komunikací. Vstup 
do moře je pozvolný a na pláži je k dispozici baro-
vý servis a sprchy. Na hotelové pláži, která je vzdá-
lena dalších cca 250 m od vstupu na pláž, mají ho-
telový hosté lehátka a slunečníky zdarma. Plážové 
osušky jsou za poplatek (cca 1 TND/den) a na zá-
lohu cca (10 TND).

POPIS: Hotel s rodinnou přátelskou atmosférou je 
postavený v typickém tuniském stylu. Hostům na-
bízí velkou vstupní halu s recepcí a směnárnou, dvě 

restaurace a tři bary, maurskou kavárnu, obchůdek 
se suvenýry, kadeřnictví, společenskou místnost 
a amfi teátr. V areálu hotelu se nachází vnitřní ba-
zén a dva krásné venkovní bazény s oddělenou částí 
pro děti (jeden se skluzavkami). Lehátka a sluneční-
ky zdarma. Ofi ciální kategorie hotelu je 3*.

INTERNET: Wi-Fi připojení na recepci zdarma.

POKOJE: Různě dekorované klimatizované pokoje 
(klimatizace v provozu 15. 6.–15. 9.) mají telefon, 
koupelnou s vanou a WC. Některé pokoje mají bal-
kon nebo terasu. Za poplatek si lze zapůjčit mini-
ledničku (cca 5 TND/den) a SAT-TV (cca 5 TND/den). 
Dětská postýlka na vyžádání zdarma. Bezpečnost-
ní schránky jsou k dispozici na recepci (za poplatek 
cca 2 TND/den). 

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pořádá různé animač-
ní, večerní a sportovní programy jako například 

Ksar Djerba ****
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Sidi Mahrez | DJERBA

gymnastiku, lukostřelbu, kurzy tance a další. Zdarma minigolf, šipky, stol-
ní tenis, tenis během dne, volejbal, fotbal a basketbal. Za poplatek kuleč-
ník, elektronické hry, masáže a služby lázeňského centra. Pro děti je zde 
miniklub a dětské hřiště. Na pláži nabídka vodních sportů za poplatek. 
27jamkové golfové hřiště Djerba Golf Club je vzdáleno cca 3 km od hotelu.

STRAVOVÁNÍ: 24 hodin All Inclusive.

24 HODIN ALL INCLUSIVE 
Snídaně (6.30–10.00), oběd (12.30–14.30) a večeře (19.30–21.30) formou 
bufetu. Pozdní snídaně (10.00–11.00). Odpolední snack (od 4. 4. do 31. 10.) 
– pizza (15.00–18.00), palačinky a wafl e (16.00–17.00) a sendviče (17.00–
18.00). Neomezené množství nealkoholických a místních vybraných alko-
holických nápojů (24 hodin denně). Pozdní snack (23.00–5.00 od 4. 4. do 
31. 10.). V baru na pláži (10.00–18.00) pouze nealkoholické nápoje. Bar na 
pláži (v provozu od 4. 4. do 31. 10.) podle klimatických podmínek.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /
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SLEVU od 21 % na dospělou osobu

HOTEL

DJERBA | Sidi Yati

POLOHA: Příjemný hotelový areál leží 
v palmové zahradě, cca 6 km od městečka 

Midoun s obchůdky, restauracemi a bary. Do hlav-
ního města Houmt Souk je to cca 22 km. Letiště je 
od hotelu vzdáleno cca 30 km.
PLÁŽ: Hotel leží přímo u písčité pláže s pozvolným 
vstupem do moře, barovým servisem a sprchami. Le-
hátka a slunečníky zdarma, plážové osušky na zálohu 
(za jejich výměnu se ze zálohy strhává cca 1 TND/ks).
POPIS: Hotel svým hostům nabízí vstupní halu s re-
cepcí a směnárnou, tři restaurace, několik barů, 
maurskou kavárnu, obchůdky, kadeřnictví a disko-
téku. K dispozici je venkovní bazén, oddělený bazén 
pro děti a vnitřní bazén. Lehátka a slunečníky zdarma.
INTERNET: Wi-Fi připojení na recepci zdarma. 
Internetový koutek za poplatek.
SUPERIOR POKOJE: Příjemně zařízené klimatizova-
né pokoje (klimatizace v provozu 15. 6.–15. 9.) mají 
koupelnu se sprchou nebo vanou a WC, telefon, SAT-
-TV, minibar (na vyžádání za poplatek) a balkon nebo 
terasu. Bezpečnostní schránky jsou k dispozici na 
recepci (za poplatek). Hotel nabízí i ubytování v lu-
xusnější pokojích Deluxe s výhledem na moře, které 
mají stejné vybavení jako Superior pokoje a k dispo-
zici je navíc bezpečnostní schránka zdarma. Dětská 
postýlka na vyžádání zdarma.
SPORT A ZÁBAVA: Hotel pořádá animační progra-
my pro děti i dospělé. Zdarma šipky, minigolf, stolní 
tenis, tenis během dne, basketbal, fotbal a plážový 

volejbal. Za poplatek kulečník, elektronické hry, sau-
na, masáže a služby lázeňského centra. Pro děti je 
zde dětské hřiště a miniklub. Na pláži nabídka vod-
ních sportů za poplatek. Golfové hřiště Djerba Golf 
Club se nachází cca 3 km od hotelu.
STRAVOVÁNÍ: 24 hodin All Inclusive. 
24 HODIN ALL INCLUSIVE 
Snídaně (6.30–10.00), oběd (12.30–14.00) a ve-
čeře (19.30–21.00) formou bufetu. Pozdní snída-
ně (10.00–12.00). Odpolední snack (16.00–18.00). 
24 hodin denně neomezené množství vybraných 
místních alko a nealko nápojů. Po předchozí rezer-
vaci možnost povečeřet 1x v tuniské restauraci à la 
carte. Bar na pláži v provozu v provozu od 1. 7. do 
31. 8. (10.00–18.00).
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /
www.seabelhotels.com

Seabel Rym Beach ****
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NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 12 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

HOTEL

POLOHA: Hotelový komplex se nachází 
v klidné části ostrova, cca 5 km daleko od 

města Midoun plného různých obchůdků, restau-
rací a barů. Od letiště je hotel vzdálený cca 30 km.

PLÁŽ: Hotel leží přímo u vlastní písčité pláže s po-
zvolným vstupem do moře, barovým servisem a spr-
chami. Vstup do moře je místy kamenitý (doporuču-
jeme vhodnou obuv do vody). Lehátka a slunečníky 
zdarma. Plážové osušky nejsou v hotelu k dispozici.

POPIS: Rozlehlý hotelový komplex se skládá z e čtyř 
částí (Narjess, Yasmine, Dahlia a Zahra). Každá část 
má svůj bazén, restauraci a bar. Klienti mohou vyu-
žívat bazény a bary ve všech částech hotelu. Hos-
tům je k dispozici recepce, směnárna, restaurace a  
bary, nákupní galerie, kadeřnictví a diskotéka. V are-
álu hotelu je několik bazénů pro dospělé, odděle-
ný dětský bazén a termální a vnitřní bazén. Lehát-
ka a slunečníky zdarma. 

INTERNET: Wi-Fi připojení na recepci zdarma.

POKOJE: Vkusně zařízené klimatizované pokoje 
(klimatizace v provozu 15. 6.–15. 9.) mají koupelnu 
s vanou nebo sprchou, WC, vysoušeč vlasů, telefon, 
SAT-TV a balkon nebo terasu. Bezpečnostní schrán-
ky na pokoji jsou za poplatek (cca 2 TND/den). Na 
vyžádání dětská postýlka zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá 
různé animační programy. Pro děti je zde miniklub 
a dětské hřiště. Zdarma si můžete zahrát plážový 
volejbal, šipky, minigolf, stolní tenis nebo tenis bě-
hem dne. Kulečník, masáže, sauna a lázeňské cen-
trum jsou za poplatek.
STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), pozdní snídaně (10.00–11.30), 
oběd (12.30–14.30), odpolední snack (12.00–16.00), 
káva, čaj a zákusky (16.00–18.00)a večeře (19.00–
21.00) formou bufetu. Neomezené množství vy-
braných místních alkoholických a nealkoholických 
nápojů v barech dle jejich aktuální otevírací doby 
(10.00–23.00).
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

Sidi Yati | DJERBA

Magic Hotel Dar Djerba Resort ***
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HOTEL

POLOHA: Hotel s prázdninovou atmosfé-
rou leží cca 7 km od centra Monastiru. Nej-

bližší obchůdky, restaurace, kavárny a bary jsou 
cca 2,5 km od hotelu. Do centra Monastiru jezdí 
místní autobus, zastávka cca 100 m od hotelu. Le-
tiště je od hotelu vzdáleno cca 60 km.

PLÁŽ: Hotel se nachází přímo u vlastní písčité plá-
že s barovým servisem a sprchami. Vstup do moře je 
zde pozvolný. Lehátka, slunečníky a plážové osuš-
ky k dispozici zdarma.

POPIS: Hotel, vhodný nejen pro rodiny s dětmi, leží 
v krásné udržované zahradě a svým hostům nabízí 
vstupní halu s recepcí, 4 restaurace, 8 barů, maur-
skou kavárnu, nákupní galerii, společenskou míst-
nost, konferenční prostory a kadeřnictví. V areálu 
hotelu jsou 2 pěkné venkovní bazény (1 se skluzav-
kami a tobogány) a 2 bazény pro děti (1 s malými 
skluzavkami). Součástí hotelu je také velký vnitřní 

bazén. Lehátka a slunečníky jsou u bazénů zdarma. 
Ofi ciální kategorie hotelu je 4*.

INTERNET: Wi-Fi připojení v areálu hotelu i na po-
kojích zdarma.

POKOJE: Prostorné a vkusně zařízené klimatizova-
né pokoje (klimatizace v provozu 15. 6.–15. 9.) mají 
koupelnu s vanou nebo sprchou a WC, vysoušeč vla-
sů, telefon, SAT-TV a balkon nebo terasu. Na pokoji 
je bezpečnostní schránka za poplatek (cca 35 TND/
týden) a minibar (zdarma). Na vyžádání možnost za-
jistit dětskou postýlku zdarma. Promo pokoje ne-
mají balkon.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá růz-
né animační, sportovní a večerní zábavné progra-
my. Pro děti je zde dětské hřiště a miniklub. Zdar-
ma si můžete zahrát plážový volejbal, šipky, fotbal, 
minigolf, stolní tenis a tenis (i s osvětlením) nebo 

Magic Hotel Skanes Family Resort & Aquapark *****

TUNISKO | Skanes Monastir
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navštívit velké fi tness centrum. Kulečník, masáže, sauna a služby lážeň-
ského centra jsou za poplatek. Na pláži široká nabídka vodních sportů za 
poplatek. 

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), oběd (12.30–14.30) a večeře (18.30–21.00) formou 
bohatého bufetu. Odpolední snack (12.30–16.00), sendviče (11.00–18.00), 
káva a zákusky (16.00–17.00), zmrzlina (12.30–14.30, 18.30–21.00). Mož-
nost povečeřet v indické nebo tuniské à la carte restauraci. Neomezené 
množství vybraných místních alko a nealko nápojů v určených barech dle 
jejich otevírací doby (7.00–24.00). Po příjezdu 1 lahev vody v minibaru. 
Do konceptu All Inclusive není zahrnuta à la carte restaurace Steak hou-
se a maurská kavárna. 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /

Skanes Monastir | TUNISKO 41
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HOTEL

POLOHA: Hotelový areál je vzdálen 
cca 3 km od centra města Hammamet a je 

dobrým výchozím bodem pro nákupy. Různé ob-
chůdky, restaurace a bary se nacházejí přímo u ho-
telu. Letiště je vzdáleno cca 55 km.

PLÁŽ: Hotel se nachází přímo u vlastní široké pís-
čité pláže s pozvolným vstupem do moře, barovým 
servisem a sprchami. Lehátka a slunečníky zdarma, 
plážové osušky na zálohu (cca 20 TND).

POPIS: Hotelový komplex, který se skládá ze tří bu-
dov umístěných v zahradě, nabízí vstupní halu s re-
cepcí a směnárnou, pět restaurací, několik barů, 
maurskou kavárnu, konferenční prostory, společen-
skou místnost, obchůdky se suvenýry a kadeřnictví. 
K dispozici je zde hostům vnitřní bazén, pěkný ven-
kovní bazén, bazén se skluzavkou a bazén pro děti. 
Lehátka a slunečníky jsou u bazénů zdarma. Ofi ci-
ální kategorie hotelu je 4*.

INTERNET: V hotelu je k dispozici Wi-Fi připojení na 
recepci zdarma a internetový koutek za poplatek.

POKOJE: Elegantně zařízené klimatizované pokoje 
(klimatizace v provozu 15. 6.–15. 9.) mají koupelnu 
s vanou nebo sprchou a WC, vysoušeč vlasů, mini-
lednici (na vyžádání za poplatek cca 7 TND/den), te-
lefon, SAT-TV a bezpečnostní schránku (za popla-
tek cca 2 TND/den). Každý pokoj má vlastní balkon 
nebo terasu. Hotel také nabízí ubytování v rodin-
ných pokojích, které mají stejné vybavení jako po-
koje standardní. Na vyžádání možno zajistit dět-
skou postýlku zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá růz-
né animační, sportovní a večerní zábavné progra-
my. Pro děti je zde miniklub a dětské hřiště. Zdar-
ma si můžete zahrát plážový volejbal a fotbal, stolní 
tenis, tenis, minigolf, vodní pólo, pétanque, šipky 
nebo si zacvičit vodní gymnastiku. Za poplatek je 

Vincci Nozha Beach *****

TUNISKO | Hammamet
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kulečník, elektronické hry, golf, tenis s osvětlením, masáže a služby lázeň-
ského centra. Na pláži nabídka vodních sportů za poplatek. Golfová hřiště 
Citrus a Yasmine se nacházejí cca 20 km od hotelu.

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (6.30–10.00), oběd (12.30–14.30) a večeře (19.30–21.30) formou 
bufetu. Pozdní snídaně (10.00–11.00). Odpolední snack (16.30–18.00), tu-
recká káva a mátový čaj v maurské kavárně (15.00–23.00). Po předchozí 
rezervaci možnost povečeřet v italské nebo tuniské restauraci à la carte 
restauraci. Neomezené množství vybraných místních alkoholických a ne-
alkoholických nápojů (10.00–24.00).

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /

www.vinncihoteles.com
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HOTEL

POLOHA: Hotel se nachází cca 7 km od 
centra letoviska Mahdia. Nejbližší restau-

race, kavárny, bary a obchůdky jsou vzdáleny cca 
200 m od hotelu. Letiště je cca 110 km daleko.

PLÁŽ: Pěkná písčitá pláž s pozvolným vstupem do 
moře se nachází přímo u hotelu. Před vstupem na 
pláž je barový servis a sprchy. Lehátka, sluneční-
ky a matrace jsou na pláži zdarma, plážové osuš-
ky na zálohu.

POPIS: Hotelový komplex se skládá z hlavní budo-
vy a pěti vedlejších křídel umístěných v udržované 
a stále zelené zahradě. Hotelovým hostům je k dis-
pozici vstupní hala s recepcí, směnárna, nákupní ga-
lerie, několik restaurací a barů, maurská kavárna 
a diskotéka. V areálu hotelu je vnitřní bazén a ba-
zén s oddělenou částí pro děti. Lehátka a sluneč-
níky jsou u bazénů zdarma. V hotelu je také malý 
aquapark (v provozu od 15. 6. do 15. 9.).

INTERNET: V hotelu je k dispozici Wi-Fi připojení 
na recepci zdarma.

POKOJE: Klimatizované pokoje (klimatizace v pro-
vozu 15. 6. do 15. 9.) mají koupelnu s vanou nebo 
sprchou a WC, SAT-TV, telefon, vysoušeč vlasů a mi-
niledničku. Každý pokoj má balkon nebo terasu. Na 
pokoji je také k dispozici bezpečnostní schránka (za 
poplatek 2,5 TND/den). Na vyžádání je možné za-
jistit dětskou postýlku zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá 
různé animační, sportovní a večerní zábavné pro-
gramy. Zdarma si hoteloví hosté mohou zahrát mi-
nigolf, šipky, basketbal, fotbal, tenis (osvětlení za 
poplatek), stolní tenis, plážový volejbal nebo vyu-
žít posilovací místnost. Kulečník, golf, elektronic-
ké hry, sauna, masáže a služby lázeňského centra 
za poplatek. Pro děti je zde miniklub a dětské hřiš-
tě. Vodní sporty na pláži za poplatek. Cca 45 minut 

Caribbean World Mahdia ****

TUNISKO | Mahdia

Animace
v češtině

44

Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

NÁŠ
TIP



Nejkratší cesta k vaší dovolené  ●  226 036 036  ●  www.blue-style.cz

jízdy od hotelu se nacházejí dvě golfová hřiště – Flamingo (18jamkové) 
a Palm Links (27jamkové).

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), oběd (12.30–14.30) a večeře (18.30–21.30) for-
mou bufetu. Brzká (6.00–7.00) a pozdní (10.00–11.00) snídaně. Odpoled-
ní lehký snack (12.00–16.00), káva, čaj a zákusky (16.30–17.30). Plážový 
bar otevřen v období od 1.6. do 30.9. (10.00–18.00). Po předchozí rezer-
vaci možnost povečeřet ve 4 restauracích à la carte (tuniská, italská, in-
dická, mexická). Neomezené množství vybraných místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů (10.00–23.00). Maurská kavárna je zahrnuta v 
konceptu All Inclusive (vodní dýmka za poplatek).

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /

www.caribbeanworld.com.tn
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CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ !  ●  www.blue-style.cz

HOTEL

POLOHA: Hotel se nachází v letovisku Ha-
mmamet, v turistické zóně Yasmine Ham-

mamet. Je výborným výchozím bodem pro nákupy 
a noční život. Nejbližší restaurace, bary a nákupní 
možnosti jsou cca 3 km od hotelu. Do centra měs-
ta Hammamet je to cca 7 km. Vzdálenost letiště je 
cca 40 km.

PLÁŽ: Pěkná písčitá pláž s pozvolným vstupem do 
moře se nachází přímo u hotelu. Na pláži je barový 
servis a sprchy. Lehátka a slunečníky na pláži zdar-
ma, plážové osušky na zálohu (cca 10 TND).

POPIS: Příjemný hotelový komplex se nachází 
v udržované, stále zelené zahradě. Svým hostům 
nabízí vstupní halu s recepcí, směnárnu, tři restau-
race, tři bary, maurskou kavárnu a nákupní galerii. 
K dispozici je také pěkný venkovní bazén a men-
ší bazén pro děti. Lehátka a slunečníky jsou u ba-
zénů zdarma.

INTERNET: Wi-Fi připojení v lobby hotelu zdarma. 
K dispozici je také internetový koutek za poplatek 
(cca 7 TND/hod).

POKOJE: Pěkně zařízené klimatizované pokoje (kli-
matizace v provozu 1. 6.–30. 9.) mají koupelnu s va-
nou nebo sprchou a WC, SAT-TV, telefon a vysoušeč 
vlasů. Každý pokoj má vlastní balkon nebo terasu. 
Na pokoji je k dispozici bezpečnostní schránka za 
poplatek (cca 3 TND/den) a minilednice za popla-
tek (cca 5 TND/den). Na vyžádání je možno zajistit 
dětskou postýlku zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá růz-
né animační, sportovní a večerní zábavné progra-
my. Pro děti je zde miniklub a dětské hřiště. Zdarma 
si můžete zahrát basketbal, šipky, fotbal, minigolf, 
stolní tenis, tenis během dne a plážový volejbal. Za 
poplatek je kulečník, elektronické hry, tenis s osvět-
lením, masáže a služby lázeňského centra. Na pláži 

Eldorador Salammbo ****

TUNISKO | Hammamet
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je široká nabídka vodních sportů za poplatek. Cca 5 km od hotelu se na-
cházejí dvě golfová hřiště – Yasmine a Citrus. 

STRAVOVÁNÍ: Ultra All Inclusive.

ULTRA ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), oběd (12.30–14.30) a večeře (18.30–21.00) formou 
bufetu. Pozdní kontinentální snídaně (10.00–11.00). Odpolední snack, pa-
lačinky, minisendviče (15.00–17.00). Káva a čaj v maurské kavárně (11:00–
24:00). Po předchozí rezervaci možnost povečeřet v restauracích à la carte. 
Neomezené množství vybraných místních alkoholických a nealkoholic-
kých nápojů (10.00–24.00) v určených barech dle jejich otevírací doby.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /

Hammamet | TUNISKO

Blue Club – to je báječná dovolená u moře s animací v češtině
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ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 12 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ !  ●  www.blue-style.cz

HOTEL

POLOHA: Hotel se nachází na klidném 
místě cca 2 km od centra města Hamma-

met. Nejbližší nákupní možnosti, restaurace, kavár-
ny a bary jsou cca 100 m od hotelu. Letiště je vzdá-
leno cca 55 km.

PLÁŽ: Vlastní menší pláž s jemným pískem se na-
chází přímo u hotelu. Vstup do moře je pozvolný  
a na plaži jsou k dispozici sprchy a barový servis za 
poplatek. Lehátka a slunečníky zdarma, plážové 
osušky za poplatek (cca 10 TND).

POPIS: Pěkný hotel s příjemnou atmosférou je umís-
těný v rozlehlé a stále zelené zahradě. Svým hostům 
nabízí vstupní halu s recepcí a směnárnou, několik 
restaurací a barů, kavárnu, nákupní galerii, kadeř-
nictví, společenskou místnost a diskotéku. V areá-
lu hotelu je pěkný bazén pro dospělé s oddělenou 
částí pro děti. Lehátka a slunečníky jsou k dispo-
zici zdarma.

INTERNET: Wi-Fi připojení na recepci zdarma a in-
ternetový koutek za poplatek.

POKOJE: Vkusně zařízené klimatizované pokoje (kli-
matizace 15. 6.–15. 9. zdarma) mají koupelnu s va-
nou nebo sprchou a WC, SAT-TV, telefon. Každý po-
koj má vlastní balkon. V pokoji je také k dispozici 
minilednice a bezpečnostní schránka zdarma. Na 
vyžádání možnost zajistit dětskou postýlku zdar-
ma. Hotel také nabízí ubytování v rodinných poko-
jích, které mají stejné vybavení jako pokoje stan-
dardní a jsou prostornější.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá růz-
né animační, sportovní a večerní zábavné programy. 
Pro děti je zde dětské hřiště a miniklub. Zdarma si 
můžete zahrát šipky, basketbal, volejbal, vodní pólo, 
stolní tenis, minigolf a tenis (s osvětlením za popla-
tek). Kulečník, elektronické hry, masáže a služby lá-
zeňského centra jsou za poplatek. Na pláži je široká 

Palm Beach Club Hammamet ****

TUNISKO | Hammamet

Animace
v češtině

48

Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

NÁŠ
TIP



Nejkratší cesta k vaší dovolené  ●  226 036 036  ●  www.blue-style.cz

nabídka vodních sportů, která je také za poplatek. Cca 10 km od hotelu se 
nacházej dvě golfová hřiště – Citrus a Yasmine. 

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), oběd (12.30–14.30) a večeře (18.30–21.30) formou 
bufetu. Pozdní snídaně (10.00–12.00), lehký snack, čaj, káva (16.00–18.00). 
Neomezené množství vybraných místních alkoholických a nealkoholic-
kých nápojů v určených barech (10.00–23.00). Po předchozí rezervaci 
možnost poobědvat v asijské nebo 1x za pobyt povečeřet v tuniské à la 
carte restauraci.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

Hammamet | TUNISKO

Blue Club – to je báječná dovolená u moře s animací v češtině
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ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 12 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ !  ●  www.blue-style.cz

HOTEL

POLOHA: Hotel s velmi příjemnou atmo-
sférou leží v klidné části oblíbeného prázd-

ninového letoviska Skanes Monastir (leží mezi městy 
Sousse a Monastir). Nejbližší nákupní možnosti, re-
staurace a bary jsou vzdáleny cca 600 m od hotelu. 
Vzdálenost hotelu od letiště je cca 50 km.

PLÁŽ: Vlastní pláž s jemným pískem a pozvolným 
vstupem do moře se nachází přímo u areálu hote-
lu. K dispozici jsou zde sprchy. Lehátka a sluneční-
ky jsou na pláži zdarma. Plážové osušky k dispozici 
za poplatek (cca 1 TND/den) a zároveň na vratnou 
zálohu (cca 10 TND). 

POPIS: Přátelský hotelový komplex umístěný 
v palmové zahradě svým hostům nabízí vstup-
ní halu s recepcí a směnárnou, dvě restaurace, 
čtyři bary, diskotéku, nákupní galerii, kadeřnic-
tví, společenskou místnost a vnitřní bazén (zdar-
ma). V udržované zahradě hotelu se nachází jeden 

větší bazén pro dospělé a menší bazén pro děti. 
Lehátka a slunečníky jsou zdarma. Ofi ciální kate-
gorie hotelu je 3*.

INTERNET: Hotel svým hostům poskytuje Wi-Fi 
připojení na recepci zdarma. 

POKOJE: Vkusně zařízené klimatizované pokoje 
(klimatizace v provozu 15. 6.–15. 9.) mají koupelnu 
se sprchou nebo vanou a WC, telefon, SAT-TV, vy-
soušeč vlasů, bezpečnostní schránku za poplatek 
(cca 25 TND/týden) a balkon nebo terasu. Na vy-
žádání možnost zajistit dětskou postýlku zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá ve-
černí programy. Pro děti je zde dětské hřiště a mi-
niklub. Zdarma si můžete zahrát stolní tenis, tenis 
během dne (osvětlení za poplatek) nebo minigolf. 
Služby lázeňského centra jsou za poplatek. Na plá-
ži nabídka vodních sportů. Především díky dobře 

Magic Hotel Tropicana ****

TUNISKO | Skanes Monastir
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vybaveným sportovištím je tento hotel ideálním místem pro klienty hle-
dající zábavu a aktivní dovolenou.

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), oběd (12.30–14.30) a večeře (19.00–21.00) formou 
bufetu. Dopolední snack (10.00–12.00). Odpolední snack (12.00–16.00). 
Káva, čaj a zákusky (14.00–18.00). Zmrzlina 2x týdně (16.00–17.00). Ne-
omezené množství nealkoholických a místních vybraných alkoholických 
nápojů v barech dle jejich otevírací doby (10.00–24.00).

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /

Skanes Monastir | TUNISKO 51

Blue Club a Croco Club – to je garance spokojeného úsměvu



ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 12 let, 2. dítě do 12 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

HOTEL

POLOHA: Hotelový areál se nachází na 
klidném místě, v zálivu Skanes Monastir. 

Do centra Monastiru, plného obchůdků, restaurací 
a barů, je to cca 6 km. Letiště je vzdáleno cca 55 km.
PLÁŽ: Hotel leží přímo u menší písčité pláže s po-
zvolným vstupem do moře, barovým servisem a spr-
chami. Lehátka a slunečníky jsou na pláži zdarma, 
plážové osušky za poplatek (cca 1,5 TND).
POPIS: Hotel má k dispozici vstupní halu s recepcí, 
směnárnu, několik restaurací a barů, konferenční 
prostory, obchůdky, minimarket, vnitřní bazén s ví-
řivkou, velký venkovní bazén pro dospělé, bazén pro 
děti a sluneční terasu s výhledem na moře (lehátka 
a slunečníky zdarma, matrace a plážové osušky za 
poplatek). V areálu jsou k dispozici nafukovací to-
bogány (pro děti do 15 let v doprovodu animátora 
zdarma, jinak za poplatek cca 10 TND/den).
INTERNET: Wi-Fi připojení na recepci a interneto-
vý koutek za poplatek.
POKOJE: Pěkně zařízené klimatizované pokoje 
(klimatizace v provozu 15. 6.–15. 9.) mají koupelnu 
s vanou nebo sprchou a WC, telefon, SAT-TV, bez-
pečnostní schránku (za poplatek cca 2,5 TND), mi-
niledničku (za poplatek cca 8 TND/den) a balkon. 
Na vyžádání dětská postýlka zdarma.
SPORT A ZÁBAVA: Hotel pořádá různé animační 
programy. Pro děti je zde dětské hřiště a miniklub. 
Zdarma stolní tenis, minigolf, fotbal, plážový volejbal, 
basketbal a tenis. Za poplatek kulečník, elektronické 

hry, turecké lázně a masáže. Na pláži nabídka vodních 
sportů za poplatek. Nedaleko hotelu se nacházejí 2 
golfová hřiště – Palm Links a Flamingo.
STRAVOVÁNÍ: 24 hodin All Inclusive.

24 HODIN ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), oběd (12.30–14.30) a večeře 
(18.30–21.30) formou bufetu. Pozdní kontinentální 
snídaně (10.00–11.00). Snack (16.00–17.30) a džusy 
ve vitamínovém baru (17.00–19.00). Možnost oběda 
a večeře v à la carte restauraci na základě předchozí 
rezervace. Neomezené množství místních alko a ne-
alko nápojů (10.00–23.00). Bar na pláži (v provozu 
1. 6.–30. 9.) podává pouze nealko. Noční občerstvení, 
saláty, sendviče a nealko v Lobby baru (23.00–6.00).
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /
www.skanes-serail.com

Skanes Serail ****

TUNISKO | Skanes Monastir

CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ !  ●  www.blue-style.cz
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●  Druhé dítě do 12 let zdarma při závazné 
rezervaci do 28. 2. 2015.
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ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 12 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

HOTEL

POLOHA: Rozlehlý hotelový areál se na-
chází cca 2 km od jachetního přístavu 

Port El Kantaoui. Nejbližší nákupní možnosti jsou 
vzdáleny cca 100 m od hotelu, restaurace a bary 
cca 300 m. Letiště je cca 40 km daleko.
PLÁŽ: Hotel leží cca 250 m od vlastní písčité plá-
že s pozvolným vstupem do moře, barovým servi-
sem a sprchami. Pláž je od hotelu oddělena místní 
nevytíženou komunikací a soukromou hotelovou 
cestou. Lehátka a slunečníky jsou na pláži zdarma.
POPIS: Elegantní hotel vystavěn v typickém arab-
ském stylu je vhodný zejména pro dospělé. Hostům 
je k dispozici recepce se směnárnou, tři restaura-
ce, čtyři bary, obchůdky, kadeřnictví a vnitřní ba-
zén s mořskou vodou. V krásné udržované zahradě 
se nacházejí dva bazény. Lehátka, slunečníky a plá-
žové osušky zdarma.
INTERNET: Wi-Fi na recepci a v lobby zdarma.
POKOJE: Vkusně zařízené klimatizované poko-
je (v provozu 15. 6.–15. 9.) mají koupelnu s vanou 
nebo sprchou, WC, telefon a SAT – TV a minibar 
(při příjezdu láhev vody). Pokoje mají balkon nebo 
terasu. Bezpečnostní schránky na pokoji jsou za 
poplatek (cca 30 TND/týden). Na vyžádání mož-
nost zajistit dětskou postýlku zdarma. Promo po-
koje nemají balkon.
SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá ve-
černí programy. Zdarma si můžete zahrát plážový 
volejbal, šipky, fotbal, stolní tenis a tenis. Kulečník, 

fi tness, masáže, sauna a moderní lázeňské centrum 
jsou za poplatek. Na pláži možnost vodních spor-
tů za poplatek.
STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.
ALL INCLUSIVE
Snídaně (7.00–10.00), oběd (12.30–14.30) a veče-
ře (18.30–21.00) formou bufetu.  Odpolední snack 
(12.30–16.00), sendviče (11.00–17.00), káva a zá-
kusky (16.00–17.00). Neomezené množství vybra-
ných místních alkoholických a nealkoholických 
nápojů v barech dle jejich aktuální otevírací doby 
(9.00–24.00). Jednou za pobyt možnost poveče-
řet v restauraci à la carte (indická a italská). Maur-
ská kavárna a bar Américain nejsou v konceptu All 
Inclusive.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: /
www.hotelroyalkenz.com

Magic Hotel Royal Kenz Thalasso & Spa *****

Port El Kantaoui | TUNISKO

Nejkratší cesta k vaší dovolené  ●  226 036 036  ●  www.blue-style.cz
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ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 12 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

HOTEL

POLOHA: Rozlehlý hotelový areál se na-
chází v klidné oblasti cca 7 km daleko od 

centra města Hammamet. Nejbližší obchůdky, re-
staurace, kavárny a bary jsou vzdáleny cca 500 m 
od hotelu. Letiště je cca 60 km daleko.
PLÁŽ: Hotel se nachází přímo u vlastní široké pís-
čité pláže s pozvolným vstupem do moře. Na pláži 
je k dispozici barový servis a sprchy. Lehátka a slu-
nečníky zdarma. Plážové osušky na vratnou zálo-
hu (cca 20 TND).
POPIS: Hotel leží v krásné udržované zahradě a svým 
hostům nabízí vstupní halu s recepcí a směnárnou, 
4 restaurace, 6 barů, maurskou kavárnu, minimar-
ket, společenskou místnost, konferenční prostory, 
kadeřnictví a vnitřní bazén. V areálu hotelu je něko-
lik pěkných venkovních bazénů – velké bazény pro 
dospělé, bazén s tobogány, dětský bazén se skluzav-
kami pro nejmenší a relaxační bazén. Lehátka a slu-
nečníky jsou zdarma. 
INTERNET: Internetový koutek a Wi-Fi připojení na 
hotelové recepci a na pokojích zdarma. 
POKOJE: Elegantně zařízené klimatizované poko-
je (klimatizace v provozu 1.7.–31.9.) mají koupelnu 
s vanou nebo sprchou a WC, vysoušeč vlasů, tele-
fon, SAT-TV a miniledničku. Na pokoji je bezpeč-
nostní schránka za poplatek. Na vyžádání možnost 
zajistit dětskou postýlku zdarma.
SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá růz-
né animační, sportovní a večerní zábavné programy. 

Pro děti je zde dětské hřiště a miniklub. Zdarma si 
můžete zahrát plážový volejbal, šipky, stolní tenis, 
tenis během dne nebo navštívit fi tness centrum. Ku-
lečník, elektronické hry, fotbal, masáže, sauna, parní 
lázeň a služby lážeňského centra jsou za poplatek. 
Na pláži široká nabídka vodních sportů za poplatek.
STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.
ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.30–10.30), oběd (12.30–14.30) a veče-
ře (18.30–21.30) formou bohatého bufetu. Sendvi-
če (10.30–12.30) a odpolední snack (12.30–16.00). 
Na základě předchozí rezervace možnost poveče-
řet v indické nebo tuniské à la carte restauraci. Ne-
omezené množství vybraných místních alko a ne-
alko nápojů v určených barech dle jejich otevírací 
doby (10.00–24.00). 
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /

Magic Hotel Holiday Village Manar & Aquapark *****

TUNISKO | Hammamet
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Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

NÁŠ
TIP



ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 12 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

POLOHA: Hotel se nachází v centru leto-
viska Yasmine Hammamet, cca 15 km od 

města Hammamet. Nejbližší nákupní možnosti, re-
staurace, kavárny a bary se nacházejí cca 50 m od 
hotelu. Letiště je od hotelu vzdáleno cca 30 km.
PLÁŽ: Hotel leží u vlastní pláže s jemným pískem, po-
zvolným vstupem do moře, barovým servisem a spr-
chami. Lehátka, slunečníky a plážové osušky zdarma.
POPIS: Hotelový areál je umístěn v pěkné zahradě 
s menšími jezírky a hostům je k dispozici vstupní hala 
s recepcí, směnárna, několik restaurací a barů, ka-
várna, konferenční a společenská místnost, obchůd-
ky, kadeřnictví, diskotéka a vnitřní bazén. V zahradě 
je několik bazénů (jeden s tobogány), relaxační ba-
zén a bazén pro děti. Lehátka a slunečníky zdarma.
INTERNET: Internetová kavárna a Wi-Fi připojení  
na recepci hotelu zdarma.
POKOJE: Prakticky zařízené klimatizované pokoje 
(klimatizace v provozu 15.6.–15.9.) mají koupelnu 
s vanou nebo sprchou a WC, telefon, vysoušeč vlasů, 
SAT-TV,  balkon nebo terasu, bezpečnostní schrán-
ku a minibar. Na vyžádání dětská postýlka zdarma.
SPORT A ZÁBAVA: Hotel pořádá animační progra-
my. Pro děti je miniklub a dětské hřiště. Zdarma 
je plážový volejbal, šipky, fotbal, stolní tenis, tenis 
(i s osvětlením), navštívit parní lázeň nebo si zacvičit 
ve fi tness centru. Za poplatek kulečník, elektronické 
hry, masáže, sauna a služby lázeňského centra. Na-
bídka vodních sportů na pláži (většina za poplatek). 

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive
ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), oběd (12.30–14.30) a večeře 
(19.00–21.30) formou bufetu. Pozdní snídaně (10.00–
11.00) a odpolední snack (12.00–16.00). Sendviče 
(12.00–18.00), káva a zákusky (16.30–17.30). Půlnoční 
snack (24.00–1.00). Možnost povečeřet ve 3 à la car-
te restauracích zdarma (nutná rezervace). Neomeze-
né množství vybraných místních alko a nealko nápo-
jů v barech dle jejich otevírací doby 24 hodin denně. 
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /
www.magiclife.com

Yassmine Hammamet | TUNISKO

SÍŤ HOTELŮ VYSOCE
OCEŇOVANÝCH MEZINÁRODNÍ 
KLIENTELOU 
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Club Magic Life Africana Imperial & Aquapark *****

Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

NÁŠ
TIP



POLOHA: Hotel s živou atmosférouse na-
chází cca 7 km od centra Hammametu. Nej-

bližší obchůdky, restaurace a bary jsou vzdáleny 
cca 500 m od hotelu. Letiště je vzdáleno cca 40 km.
PLÁŽ: Hotel leží přímo u krásné písčité pláže s po-
zvolým vstupem do moře, barovým servisem a spr-
chami. Lehátka a slunečníky zdarma, plážové osuš-
ky na zálohu (cca 10 EUR).
POPIS: Hotelový areál svým hostům nabízí vstup-
ní halu s recepcí a směnárnou, několik restaurací 
a barů, maurskou kavárnu, společenskou místnost, 
nákupní galerii, minimarket kadeřnictví. Hotel má 
vnitřní bazén a několik pěkných moderních venkov-
ních bazénů pro dospělé a oddělené bázeny proděti. 
Součástí areálu je i nově vystavěný aquapark s to-
bogány a vodními atrakcemi a skluzavkami pro děti. 
Lehátka a slunečníky jsou u bazénů zdarma. Ofi ci-
ální kategorie hotelu je 3*.
INTERNET: Wi-Fi připojení na recepci hotelu zdarma.
POKOJE: Pěkně zařízené klimatizované pokoje 
(klimatizace v provozu 15. 6.–15. 9.) mají koupelnu 
s vanou nebo sprchou a WC, fén, telefon, SAT-TV 

a balkon nebo terasu. Minibar na pokoji zdarma. 
Bezp. schránky na recepci za poplatek (cca 15 TND/
týden). Na vyžádání dětská postýlka zdarma.
SPORT A ZÁBAVA: Hotel pořádá animační progra-
my. Pro děti je zde dětské hřiště a miniklub. Zdar-
ma plážový volejbal, šipky, minigolf, stolní tenis, te-
nis (osvětlení za poplatek), fotbal, volejbal a fi tness. 
Kulečník, elektronické hry, masáže, sauna a lázeň-
ské centrum za poplatek. Vodní sporty za poplatek.
STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), oběd (12.30–14.30) a veče-
ře (19.00–21.30) formou bufetu. Lehký odpoled-
ní snack (12.30–16.00) a zákusky (16.00–17.00). 
1x za pobyt možnost povečeřet v indické à la carte 
restauraci. Neomezené množství vybraných míst-
ních alko a nealko nápojů (9.00–24.00). Láhev vody 
po příjezdu v minibaru.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /
www.magiclife.com
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ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 12 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

NÁŠ
TIP

VIZUALIZACE

HOTEL

Léto 2015 

NOVINKA

NEJVĚTŠÍ AQUAPARK V TUNISKU...

TUNISKO | Hammamet

Magic Hotel Venus Beach & Aquapark ****
VIZUALIZACE

Animace
v češtině



ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 12 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

HOTEL

POLOHA: Přátelský hotel leží v prázd-
ninovém letovisku Hammamet. Nejbližší 

nákupní možnosti, restaurace a bary se nacházejí 
cca 200 m od hotelu. Centrum Hammametu je cca 
6 km daleko (autobusová zastávka cca 400 m od 
hotelu). Vzdálenost od letiště je cca 65 km. 
PLÁŽ: Hotel leží přímo u vlastní písčité pláže s po-
zvolným vstupem do moře. K dispozici jsou sprchy 
a barový servis za poplatek. Lehátka a slunečníky 
zdarma (matrace za poplatek cca 2,5 TND/kus). Plá-
žové osušky za poplatek (cca 1 TND/den) a na vrat-
nou zálohu (cca 20 TND). 
POPIS: Hotel s prázdninovou atmosférou svým hos-
tům nabízí vstupní halu s recepcí a směnárnou, tři 
restaurace, čtyři bary, nákupní galerii a diskoté-
ku. V udržované zahradě je k dispozici bazén pro 
dospělé, bazén pro děti a relaxační bazén. Lehát-
ka, slunečníky a matrace zdarma. Ofi ciální kate-
gorie hotelu je 3*.
INTERNET: Wi-Fi připojení na recepci zdarma.
POKOJE: Vkusně zařízené klimatizované pokoje (kli-
matizace v provozu 1. 6.–15. 9. zdarma) mají koupel-
nu se sprchou nebo vanou a WC, telefon, SAT-TV, 
bezpečnostní schránku (za poplatek) a balkon. Na 
vyžádání možnost zajistit dětskou postýlku zdarma.
SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá růz-
né denní animační a večerní zábavné programy. Pro 
děti je zde miniklub a dětské hřiště. Zdarma si může-
te zahrát basketbal, plážový volejbal, šipky, fotbal, 

stolní tenis a tenis během dne. Za poplatek je kuleč-
ník, elektronické hry, masáže a služby lázeňského 
centra. Na pláži nabídka vodních sportů za poplatek. 

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.30–9.30), oběd (12.30–14.30) a veče-
ře (19.30–21.30) formou bufetu. Brzká (7.00–7.30) 
a pozdní snídaně (10.00–11.30). Odpolední snack 
(12.30–16.00), káva, čaj a zákusky (16.00–18.00). 
Neomezené množství místních vybraných alkoho-
lických a nealkoholických nápojů v barech dle jejich 
otevírací doby (8.00–24.00). 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

Magic Hotel Hammamet Beach ****

Hammamet | TUNISKO
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Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

NÁŠ
TIP



200 km
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ZÁKLADNÍ 
INFORMACE

Doba letu z Prahy cca 4 hodiny 10 minut

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

Měna egyptská libra 
(1 LE = 100 piastrů)

Elektrické napětí 220 V

Cestovní pas 
a vízum

Občan ČR – cestovní pas plat-
ný min. 6 měsíců po návratu z 
Egypta. Nutné vízum (výjimka 
Sharm El Sheikh, viz poznámka 
na str. 59).

Hlavní město Káhira

Ofi ciální jazyk arabština

Naskenujte 

QR kód 
a získejte on-line 
kompletní informace 
o Egyptě.

200 km

EGYPT

Káhira

Sharm El Sheikh

Hurghada

Marsa Alam

Středozemní moře

Rudé
moře

IZRAEL

SAÚDSKÁ
ARÁBIE

Uvedené informace jsou platné v době tisku katalogu. Aktuální 
informace o vstupech do země naleznete na www.mzv.cz.
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EGYPT
HURGHADA strana 60
MARSA ALAM strana 74
SHARM EL SHEIKH strana 92



Kompletní informace o destinaci naleznete na webu www.blue-style.cz.

ŠŤAVNATÉ LÉTO 2015
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Hurghada
Ochutnejte s námi toto oblíbené letovisko, které je rájem turistů z celého světa. 
Užijte si relax na plážích zalitých sluncem, v rozlehlých zahradách, které kon-
trastují s čilým životem ve městě, provoněným kouřem z vodních dýmek a vůní 
z arabské kávy. Hurghada je prázdninové místo, které můžeme pomyslně roz-
dělit na několik částí. Nejseverněji leží malá orientální vesnička El Gouna. Dru-
hou částí je Dahar – „stará část“, která je typická svou tradičností. V Daharu 
je několik mešit, bazar a ulice, kde na vás dýchne pravá atmosféra arabské-
ho světa. Jižní část – Sakkalla, rušné centrum Hurghady, kde se také nachází 
krásný a moderní přístav, který lemují obchůdky, restaurace a bary. Posled-
ní částí je hotelová zóna, táhnoucí se na jih v délce cca 20 km, které se někdy 
přezdívá Village Road. Právě zde vznikají nové hotely, které se rozkládají od 
centra Hurghady přes oblast Sahl Hasheesh až po oblast Makadi Bay a Safagu.

Marsa Alam
Marsa Alam je místo, kde se snoubí divoká fauna a fl óra Rudého moře s histo-
rií, která sahá hluboko do minulosti. Vítejte na prahu podmořského ráje a užij-
te si pravé potápěčské dobrodružství, odpočívejte na plážích pokrytých třpy-
tícím se pískem, nebo si jen tak vychutnejte místní atmosféru. Marsa Alam je 
díky stabilnímu počasí celoročně vyhledávanou destinací. Vesnický ráz toho-
to městečka značí samotné centrum města, které je opravdu velmi malé. Na-
chází se zde jen několik malých kavárniček a obchůdků. Tato oblast je výbor-
ným výchozím bodem pro návštěvu Horního Egypta – místa bohů, nádherného 
okolí v povodí Nilu a úžasných kulturních památek, které stojí v překrásné sce-
nérii Nilu jako drahokamy navlečené na řetízku. 

Sharm El Sheikh
Rudé moře se svými korálovými útesy patří mezi jedny z nejznámějších a nej-
krásnějších lokalit pro šnorchlování a potápění na světě a právě Sinajský po-
loostrov disponuje obrovským podmořským bohatstvím. Podmořský svět zde 
tvoří nespočet pestrobarevných rybek a letoviska jako Naama Bay nebo Da-
hab jsou doslova potápěčským rájem. Proslulá potápěčská lokalita Blue Hole 
je cílem potápěčů a dobrodruhů z celého světa! Poznejte s námi toto nádher-
né místo protkané historií a zažijte pouštní dobrodružství ze hřbetu korábů 
pouště.  Sinajský poloostrov se nachází na severovýchodním cípu Egypta a je 
pomyslným mostem mezi dvěma kontinenty (Afrikou a Asií). Sinaj je dobrým 
výchozím bodem pro poznání Jordánska nebo Izraele.

VÍZA – UPOZORNĚNÍ: Pokud občan ČR cestuje pouze do sinajských resortů 
Sharm El Sheikh, Nuwejba, Dahab či Taba, tak do 14 dní pobytu není zapotře-
bí víz. Pokud však chce cestovat z těchto resortů do Káhiry, resp. mimo Sinaj, 
musí si vízum zajistit. Od začátku roku 2002 mohou občané ČR získat za po-
platek vízum na mezinárodním letišti v Káhiře, příp. na dalších vstupních mís-
tech (letištích a přístavech) do země (Alexandria, Hurghada, Luxor, apod.). Plat-
nost pasu v tomto případě musí být ještě alespoň 6 měsíců po skončení cesty. 
V praxi může být tato možnost pro české občany komplikována leteckými spo-
lečnostmi, které pro vstup na palubu letadla vyžadují prokázat se příslušným 
vízem. Doporučuje se před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Egypta, zda 
se podmínky pro přicestování nezměnily.

PLÁŽE, POTÁPĚNÍ A HISTORIE 
Moře je průzračné, zářivě modré a místy temně azurové. Jeho barvy oživují 
tisíce druhů rybek, korálů, podmořské jeskyně a vraky lodí. Egypt neoplývá jen 
podmořskými krásami. Tato země učaruje každému návštěvníkovi pyramidami 
obklopenými tajemstvími, ale i bohatou historií. Dnešní Egypt ale nabízí nespočet 
možností, jak strávit dovolenou. Potápění v Rudém moři nebo plavba po Nilu ke 
starověkým chrámům a hrobkám? Koupání v azurovém moři nebo dobrodružství 
při pouštní jízdě na velbloudech a čtyřkolkách? S tím vším na vás čeká Egypt!
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HOTEL

HURGHADA | Safaga

POLOHA: Hotelový komplex leží přímo 
u krásné přírodní zátoky, která má výbor-

né podmínky pro milovníky potápění a šnorchlová-
ní. Hotel je umístěn na velmi klidném místě, cca 30 
km od Safagy. Nejbližší nákupní možnosti, restau-
race a bary jsou přímo v hotelu. Vzdálenost od le-
tiště v Hurghadě je cca 90 km.

PLÁŽ: Vlastní písčitá pláž s barovým servisem 
a sprchami je přímo u hotelu. Hotelovým hostům 
jsou k dispozici lehátka, slunečníky a plážové osuš-
ky zdarma. Vstup do moře je pozvolný, místy přes 
korálové podloží (doporučujeme vhodnou obuv 
do vody). 

POPIS: Hotel vystavěn v elegantním stylu svým hos-
tům nabízí vstupní halu s recepcí, čtyři restaura-
ce, šest barů, konferenční prostory, diskotéku, ná-
kupní galerii a kadeřnictví. V udržované zahradě je 
rozmístěno několik pěkných bazénů, z nichž jeden 

má skluzavky, a bazén pro děti. Lehátka a sluneč-
níky jsou zdarma.

INTERNET: Hosté mají k dispozici Wi-Fi připojení 
na recepci, v lobby a na některých pokojích zdar-
ma. Internetová kavárna je také zdarma. 

POKOJE: Vkusně zařízené klimatizované pokoje 
(v období 1. 7.–31. 10.) mají koupelnu se sprchou 
a WC, telefon, TV, vysoušeč vlasů, bezpečnostní 
schránku (zdarma), minibar (zdarma), koutek k po-
sezení a balkon nebo terasu. Na vyžádání dětská 
postýlka zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pořádá různé denní ani-
mační a večerní zábavné programy. Pro děti je zde 
dětské hřiště a miniklub. Zdarma si můžete zahrát 
plážový volejbal, šipky, fotbal, stolní tenis, tenis 
nebo si zacvičit ve fi tness centru. Služby lázeňské-
ho centra, včetně sauny, jsou také zdarma, masáže 

Club Magic Life Kalawy Imperial *****
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 14 let, 2. dítě do 7 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

Animace
v češtině
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Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

NÁŠ
TIP

VÝHODY NA FIRST MINUTE

●  Pokoj s výhledem na moře při závazné 
objednávce do 30. 4. 2015
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Safaga | HURGHADA

a parní lázeň za poplatek. Na pláži široká nabídka vodních sportů včetně 
potápění (za poplatek). Kanoe, stand up paddling a surfi ng zdarma. Wind-
surfi ng zdarma po předložení mezinárodní licence.
STRAVOVÁNÍ: 24 hodin All Inclusive.

24 HODIN ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–11.00), oběd (12.30–14.30) a večeře (19.00–21.30) formou 
bufetu. Snack během dne (11.00–18.00). Odpolední káva, čaj (16.00–18.00). 
Noční polévka (0.00–1.00). Noční snack (1.00–7.00). Hosté mohou 1x za 
pobyt navštívit každou z à la carte restaurací (po předchozí rezervaci). Ne-
omezené množství místních vybraných alkoholických a nealkoholických 
nápojů v barech dle jejich otevírací doby 24 hodin denně. 
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /
www.magiclife.com

SÍŤ HOTELŮ VYSOCE OCEŇOVANÝCH 
MEZINÁRODNÍ KLIENTELOU 
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HOTEL

HURGHADA | Makadi Bay

POLOHA: Hotel s přátelskou atmosférou 
se nachází v jedné z nejoblíbenějších ob-

lastí Makadi Bay. Centrum, kde naleznete nejbližší 
obchůdky, minimarket, restaurace a bary, je vzdá-
leno cca 3 km od hotelu. Do centra města Hurgha-
da plného restaurací, barů, kaváren a obchůdku je 
cca 30 km, letiště v Hurghadě je vzdáleno cca 25 km.

PLÁŽ: Hotel se nachází přímo u vlastní písčité plá-
že s pozvolným vstupem do moře, barovým servi-
sem a sprchami. Oblast má výborné podmínky pro 
šnorchlování. Lehátka, slunečníky a plážové osuš-
ky zdarma.

POPIS: Hotelový areál leží v rozlehlé a udržované za-
hradě a svým hostům nabízí vstupní halu s recepcí 
a směnárnou, hlavní restauraci a mnoho à la carte 
restaurací (italská, asijská, středomořská, mexická, 
steakhouse, beduínská, řecká), sedm barů, diskoté-
ku, obchůdky se suvenýry. V areálu hotelu je několik 

pěkně rozmístěných bazénů (jeden z nich má sklu-
zavky) a dětský bazén. Lehátka i slunečníky zdarma.

INTERNET: V hotelu je k dispozici internetový kou-
tek a Wi-Fi připojení na recepci, v lobby a na poko-
jích za poplatek.

POKOJE: Elegantně zařízené klimatizované pokoje 
mají koupelnu se sprchou nebo vanou a WC, SAT-
-TV, telefon a vysoušeč vlasů. Každý pokoj má bez-
pečnostní schránku (zdarma), minibar (voda zdarma) 
a balkon nebo terasu. Hotel také nabízí ubytová-
ní v rodinných pokojích, které mají stejné vybavení 
jako pokoje standardní, jsou prostornější a mají od-
dělenou ložnici. Na vyžádání možnost zajistit dět-
skou postýlku zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá růz-
né denní animační a večerní zábavné programy. 
Pro děti je zde miniklub a dětské hřiště. Zdarma si 

Sunrise Select Royal Makadi Resort & Spa *****
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 14 let, 2. dítě do 14 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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v češtině
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můžete zahrát basketbal, plážový či klasický volejbal, šipky, tenis (osvět-
lení za poplatek), fotbal nebo si zacvičit ve fi tness centru. Za poplatek ná-
vštěva lázeňského centra včetně sauny, parní lázně, vířivky a masáží. Ku-
lečník a vodní sporty na pláži také za poplatek.

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.30), oběd (12.30–14.30) a večeře (19.00–22.00) formou 
bufetu. Odpolední snack (12.00–17.00), pozdní snack (22.00–24.00). Zá-
kusky, káva a čaj (15.00–17.00). Zmrzlina (12.00–17.00). V hotelu je možné, 
v závislosti na aktuální dostupnosti, neomezeně využívat všechny à la car-
te restaurace (nutná rezervace). Neomezené množství vybraných místních 
alkoholických a nealkoholických nápojů (10.00–24.00) v určených barech 
a restauracích. Alkoholické nápoje se nepodávají (6.00–10.00). Minibar 
denně doplňovaný vodou.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

 www.sunrisehotels-egypt.com

63

Blue Club a Croco Club – to je garance spokojeného úsměvu



CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ !  ●  www.blue-style.cz

HOTEL

HURGHADA | Hurghada

POLOHA: Hotel s přátelskou atmosférou 
se nachází na klidném místě a je dobrým 

výchozím bodem pro nákupy, zábavu a noční život. 
Nejbližší obchůdky, restaurace a bary jsou cca 50 m 
od hotelu. Do centra Hurghady je cca 20 km a na le-
tiště cca 15 km.

PLÁŽ: Areál hotelu leží přímo u vlastní písčité plá-
že s pozvolným vstupem do moře. Na pláži je ba-
rový servis a sprchy. Lehátka, slunečníky a plážové 
osušky jsou zdarma.

POPIS: Hotelový komplex vystavěn v orientálním 
stylu s živou atmosférou je umístěn v krásné, ze-
lené a stále udržované zahradě. Hostům je k dispo-
zici vstupní hala s recepcí a směnárnou, hlavní re-
staurace a dvě à la carte restaurace (mexická a na 
pláži asijská), několik barů, nákupní galerie, kon-
ferenční prostory, diskotéka a kadeřnictví. V are-
álu hotelu jsou dva pěkné bazény se skluzavkou 

a jeden dětský bazén. Lehátka a slunečníky jsou 
u bazénů zdarma.

INTERNET: Hosté mohou v  lobby hotelu využít Wi-Fi 
připojení zdarma a na pokojích za poplatek.

POKOJE: Elegantně vybavené klimatizované po-
koje mají koupelnu se sprchou nebo vanou a WC, 
SAT-TV, telefon, minibar (zdarma), vysoušeč vlasů 
a bezpečnostní schránku (zdarma). Každý pokoj má 
vlastní balkon nebo terasu. Na vyžádání je možné 
zajistit dětskou postýlku zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá růz-
né animační, sportovní a večerní zábavné progra-
my. Pro děti je zde dětské hřiště. Zdarma si mů-
žete zahrát plážový volejbal, fotbal, stolní tenis, 
tenis (s osvětlením za poplatek), šipky, zacvičit si 
ve fi tness centru, odpočinout si v parní lázni, sau-
ně nebo vířivce. Za poplatek je kulečník, masáže, 

Sentido Mamlouk Palace Resort & Spa *****
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 14 let, 2. dítě do 6 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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sauna a služby lázeňského centra. Na pláži nabídka vodních sportů a po-
tápění za poplatek.

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.30), oběd (12.30–14.30) a večeře (18.30–22.00) formou 
bufetu. Pozdní snídaně (10.30–12.00). Káva, čaj a zákusky (15.00–17.00). 
Odpolední snack (12.00–17.00), zmrzlina (12.00–17.00). Půlnoční snack 
(22.30–1.00). V hotelu je možné využít 1x za pobyt každou à la carte re-
stauraci (nutná rezervace den předem). Neomezené množství vybraných 
místních alkoholických a nealkoholických nápojů (10.00–24.00).

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

www.sentidohotels.com
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HOTEL

HURGHADA | Hurghada

POLOHA: Oblíbený hotelový komplex se 
nachází cca 20 km od centra Hurghady, 

které je ideálním místem pro nákupy a noční život. 
Nejbližší restaurace, obchůdky a bary jsou cca 50 m 
od hotelu. Letiště v Hurghadě je vzdáleno od hote-
lu cca 15 km.

PLÁŽ: Hotel leží přímo u vlastní písčité pláže s po-
zvolným vstupem do moře, barovým servisem a spr-
chami. Lehátka, slunečníky a plážové osušky jsou 
na pláži zdarma. 

POPIS: Příjemný hotel s přátelskou a poklidnou at-
mosférou je umístěn v udržované, stále zelené za-
hradě a svým hostům nabízí vstupní halu s recep-
cí a směnárnou, nákupní galerii, hlavní restauraci 
a dvě à la carte restaurace (italskou a orientální 
u moře), šest barů, konferenční prostory, diskoté-
ku a kadeřnictví. V areálu hotelu jsou pěkné ven-
kovní bazény, jeden z nich má oddělenou část pro 

děti a skluzavky. Lehátka a slunečníky jsou u bazé-
nů k dispozici zdarma.

INTERNET: V hotelu je Wi-Fi připojení na terase 
zdarma a na pokojích za poplatek.

POKOJE: Standardně zařízené klimatizované po-
koje mají koupelnu se sprchou nebo vanou a WC, 
vysoušeč vlasů, SAT-TV, telefon, minibar (zdarma) 
a bezpečnostní schránku (zdarma). Každý pokoj má 
vlastní balkon nebo terasu. Na vyžádání je možno 
zajistit dětskou postýlku zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá různé 
animační sportovní a večerní zábavné programy. Pro 
děti je zde dětské hřiště. Zdarma si můžete zahrát 
stolní tenis, plážový či klasický volejbal, fotbal, šipky, 
tenis bez osvětlení, navštívit fi tness centrum nebo 
si odpočinout v parní lázni, sauně a vířivce. Za po-
platek jsou masáže, kulečník, návštěva lázeňského 

Sunrise Select Garden Beach Resort & Spa *****
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
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SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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centra a tenis s osvětlením. Na pláži nabídka potápění a vodních sportů 
za poplatek.

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.30), oběd (12.30–14.30) a večeře (18.30–22.00) formou 
bufetu. Snack během dne (12.00–17.00). Odpolední káva, čaj a zákusky 
(15.00–17.00). Půlnoční snack (22.30–1.00). V hotelu je možné využít 1x za 
pobyt každou à la carte restauraci (nutná rezervace den předem). Neome-
zené množství vybraných místních nealkoholických nápojů (10.00–24.00).

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

www.sunrisehotels-egypt.com
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HOTEL

HURGHADA | Makadi Bay

POLOHA: Hotelový komplex je umístěn 
v zelené zahradě a nachází se na klidném 

místě, cca 35 km od Hurghady. Letiště v Hurghadě 
je vzdáleno cca 20 km.

PLÁŽ: Vlastní dlouhá pláž s jemným pískem, po-
zvolným vstupem do moře (místy korálové podloží 
– doporučujeme vhodnou obuv do vody), barovým 
servisem a sprchami se nachází přímo u hotelu. Mís-
to má výborné podmínky pro šnorchlování. Lehátka, 
slunečníky a plážové osušky jsou zdarma.

POPIS: Příjemný hotelový komplex byl vystavěn 
v kombinaci italské a arabské tradiční architektu-
ry v udržované a stále zelené zahradě. Hostům je 
k dispozici vstupní hala s recepcí, pět restaurací, 
šest barů, nákupní galerie, minimarket, konfereční 
prostory, společenská místnost a kadeřnictví. V are-
álu hotelu je šest pěkných bazénů, některé z nich 
mají oddělenou část pro děti. Lehátka a slunečníky 

jsou u bazénů k dispozici zdarma. Ofi ciální katego-
rie hotelu je 4*.

INTERNET: V hotelu je k dispozici Wi-Fi připojení na 
recepci, v lobby a na pokojích za poplatek. Interne-
tová kavárna je také za poplatek.

POKOJE: Elegantně zařízené klimatizované pokoje 
mají koupelnu s vanou nebo sprchou a WC, vysou-
šeč vlasů, telefon a SAT-TV. Každý pokoj má vlastní 
balkon nebo terasu. Na pokoji je k dispozici minibar 
(zdarma) a bezpečnostní schránka (zdarma). Na vy-
žádání možnost zajistit dětskou postýlku zdarma. 
Hotel také nabízí ubytování v rodinných pokojích, 
které mají stejné vybavení jako pokoje standardní 
a jsou prostornější.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá růz-
né animační, sportovní a večerní zábavné programy. 
Pro děti je zde miniklub a dětské hřiště. Zdarma si 

Fort Arabesque Resort & Spa *****

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 14 let, 2. dítě do 14 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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můžete zahrát plážový volejbal, fotbal, stolní tenis a tenis (i s osvětlením). 
Kulečník, masáže, sauna, služby lázeňského centra a fi tness jsou za popla-
tek. Na pláži možnost potápění a široká nabídka vodních sportů za poplatek. 

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), oběd (13.00–14.30) a večeře (19.00–22.00) formou 
bufetu. Pozdní snídaně (10.30–12.00), odpolední snack (15.30–17.00). 
Zmrzlina v průběhu dne. Neomezené množství vybraných místních al-
koholických a nealkoholických nápojů v barech dle jejich otevírací doby 
(9.00–24.00). Minibar denně doplňovaný nealko nápoji.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

www.fortarabesque.com
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HOTEL

HURGHADA | Hurghada

POLOHA: Hotel je součástí hotelové sítě 
Golden 5 City Hotels & Beach Resort, kte-

rá sdružuje 7 hotelů vedle sebe do 1 velkého areálu. 
Nachází se u malého jachetního přístavu a je dob-
rým výchozím bodem pro nákupy. Obchůdky jsou 
v bezprostřední blízkosti hotelu. Letiště v Hurgha-
dě je vzdáleno cca 10 km.

PLÁŽ: Pěkná pláž se nachází cca 100 m od hotelu. 
Pláž má jemný písek, pozvolný vstup do vody (mís-
ty korálové podloží – vhodná obuv do vody), baro-
vý servis a sprchy. K dispozici jsou lehátka, sluneč-
níky a plážové osušky zdarma.

POPIS: Areál s živou atmosférou je umístěn ve stá-
le zelené a udržované zahradě. Pro hotelové hosty je 
k dispozici vstupní hala s recepcí, několik restaura-
cí a barů, nákupní galerie, minimarket, konferenč-
ní prostory, kadeřnictví a diskotéka. Hosté mohou 
využít několik bazénů, včetně stávajícího menšího 

aquaparku s několika skluzavkami a tobogány, kte-
ré jsou součástí hotelového areálu Golden 5 City Ho-
tels & Beach Resort (lehátka a slunečníky zdarma). 
Ofi ciální kategorie hotelu je 5*.

INTERNET: V hotelu je k dispozici Wi-Fi připojení 
v lobby zdarma.

POKOJE: Vkusně zařízené klimatizované pokoje mají 
koupelnu se sprchou nebo vanou a WC, vysoušeč 
vlasů , telefon, TV, bezpečnostní schránku (zdar-
ma), minibar (za poplatek) a balkon nebo terasu. 
Hotel také nabízí ubytování v rodinných pokojích, 
které mají stejné vybavení jako pokoje standardní, 
ale jsou prostornější. Na vyžádání možnost zajistit 
dětskou postýlku zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá růz-
né animační programy. Pro děti je zde dětský koutek 
a miniklub. Plážový volejbal, fotbal, šipky a fi tness 

Al Mas Resort & Aquapark *****

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
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centrum je zdarma. Kulečník, minigolf, tenis (1x za pobyt zdarma). Služby 
lázeňského centra včetně sauny, parní lázně a masáží za poplatek. Na plá-
ži potápění a nabídka vodních sportů je také za poplatek. 

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), oběd (12.30–14.30) a večeře (19.00–22.00) formou 
bufetu. Pozdní snídaně (10.00–11.00), studený snack a minipizza (11.00–
12.00), teplý snack (12.00–15.00), odpolední káva, čaj (16.00–17.00). Půl-
noční snack (0.00–2.00). Neomezené množství vybraných místních al-
koholických a nealkoholických nápojů v barech dle jejich otevírací doby 
(10.00–2.00). Po předchozí rezervaci možnost 1x za pobyt povečeřet v ka-
ždé z 9 místních à la carte restaurací. V minibaru po příjezdu voda a ne-
alko nápoj. 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

www.princessegypthotels.com
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POLOHA: Hotel je součástí hotelové sítě 
Golden 5 City Hotels & Beach Resort, která 

sdružuje 7 hotelů do 1 velkého areálu. Budova ho-
telu Diamond se nachází v části areálu blíže k moři. 
Nákupní možnosti, restaurace a bary jsou v blízkos-
ti hotelu. Letiště je vzdáleno cca 10 km.
PLÁŽ: Pěkná pláž se nachází cca 300 m od hotelu. 
Pláž má jemný písek, pozvolný vstup do vody (mís-
ty korálové podloží – vhodná obuv do vody), ba-
rový servis a sprchy. Lehátka, slunečníky a plážo-
vé osušky zdarma.
POPIS: Hotel je komplexem menších patrových bu-
dov a bungalovů. K dispozici je vstupní hala s recep-
cí a směnárnou, několik restaurací a barů, nákupní 
galerii, minimarket, konferenční prostory, kadeřnic-
tví a diskotéka. Pro klienty jsou k dispozici bazény 
a aquapark se 4 skluzavkami a 2 tobogány v celém 
areálu. Lehátka, slunečníky a plážové osušky zdar-
ma. Ofi ciální kategorie hotelu je 5*.
INTERNET: Wi-Fi připojení v lobby zdarma.
POKOJE: Klimatizované pokoje mají koupelnu se spr-
chou nebo vanou a WC, vysoušeč vlasů, telefon, TV a 
balkon nebo terasu. Minibar (za poplatek) a bezpeč-
nostní schránka (zdarma). Na vyžádání dětská postýl-
ka zdarma. Možnost ubytování v rodinných pokojích. 
SPORT A ZÁBAVA: Hotel pořádá animační progra-
my. Pro děti miniklub a dětské hřiště. Zdarma fot-
bal, šipky, plážový volejbal a fi tness. Kulečník, mini-
golf, tenis (1x za pobyt zdarma). Služby lázeňského 

centra včetně sauny, parní lázně a masáží za popla-
tek. Na pláži potápění a vodní sporty za poplatek.
STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), oběd (12.30–14.30) a veče-
ře (19.00–22.00) formou bufetu. Pozdní snídaně 
(10.00–11.00), studený snack (11.00–12.00), tep-
lý snack a minipizza (11.00–15.00), odpolední čaj 
(16.00–17.00). Půlnoční snack (0.00–2.00). Neo-
mezené množství vybraných místních alko a neal-
ko nápojů (10.00–2.00). Bar v aquaparku (od 10.00 
do západu slunce). 1x za pobyt možnost povečeřet 
v každé z 9 à la carte restaurací (nutná rezervace). 
V minibaru po příjezdu voda a nealko nápoj.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /
www.princessegypthotels.com

Diamond Resort & Aquapark *****

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 14 let, 2. dítě do 14 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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Safaga | HURGHADA

POLOHA: Hotel se nachází na klidném mís-
tě, v severní části letoviska Safaga. Nej-

bližší nákupní možnosti, restaurace a bary jsou cca 
300 m od hotelu. Letiště v Hurghadě je vzdáleno 
cca 50 km.
PLÁŽ: Příjemný hotel leží přímo u vlastní píščité plá-
že s barovým servisem a sprchami (lehátka, sluneč-
níky a plážové osušky zdarma).
POPIS: Hotel s přátelskou atmosférou je tvořen 
hlavní budovou a několika bungalovy umístěný-
mi v rozlehlé zahradě, svým hostům nabízí vstupní 
halu s recepcí, směnárnou a bankomatem, restau-
raci a několik barů, minimarket, orientální kavár-
nu, obchůdky, kadeřnictví, společenskou místnost 
a pěkný bazén pro dospělé a bazén pro děti (lehát-
ka a slunečníky zdarma).
INTERNET: Internetová kavárna a Wi-Fi připoje-
ní na všech veřejných místech hotelu, včetně po-
kojů, za poplatek. 
POKOJE: Pěkně zařízené klimatizované pokoje mají 
koupelnu se sprchou a WC, telefon, SAT-TV, mi-
nibar (za poplatek) a balkon nebo terasu. Na vy-
žádání je možné zajistit dětskou postýlku zdarma. 
Bezpečnostní schránky jsou k dispozici na recep-
ci (za poplatek). 
SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty příležitostně 
pořádá animační programy. Pro děti je zde dětské 
hřiště. Zdarma šipky, fi tness centrum a plážový či 
klasický volejbal. Za poplatek kulečník, elektronické 

hry, masáže, stolní tenis, sauna, lázeňské centrum, 
stolné tenis a tenis. Na pláži široká nabídka vodních 
sportů a potápění za poplatek.
STRAVOVÁNÍ: Polopenze formou bufetu nebo mož-
nost All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), oběd (13.00–15.00) a veče-
ře (19.30–22.30) formou bufetu. Odpolední snack, 
káva, čaj a zákusky (16.00–18.00). Neomezené 
množství vybraných místních alkoholických a ne-
alkoholických nápojů v restauraci a barech dle je-
jich otevírací doby (10.00–24.00). Zmrzlina a čer-
stvě lisované ovocné nápoje nejsou zahrnuty do 
konceptu All Inclusive.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /
www.lotusbay.com

Lotus Bay Safaga ****

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 14 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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HOTEL

POLOHA: Hotel v orientálním stylu se na-
chází na klidném místě přímo u vlastní plá-

že a má ideální podmínky pro odpočinkovou do-
volenou. Nejbližší nákupní možnosti, restaurace 
a bary jsou vzdáleny cca 35 km od hotelu v leto-
visku El  Quseir. Letiště v Marsa Alam je cca 40 km.

PLÁŽ: Hotelová písčito-oblázková pláž má pozvol-
ný vstup do moře s korálovým podložím (doporuču-
jeme vhodnou obuv do vody). Na pláži je k dispozici 
barový servis a sprchy. Lehátka, slunečníky a plá-
žové osušky zdarma.

POPIS: Hotelový areál s prázdninovou atmosférou, 
postaven v tradičním núbijském stylu, je umístěn 
v rozlehlé zahradě a skládá se z několika nízkých 
budov. Hotel svým hostům nabízí vstupní halu s re-
cepcí a směnným automatem, bankomat, tři restau-
race, několik barů, kavárnu, nákupní galerii, kadeř-
nictví a diskotéku. V udržovaném areálu hotelu jsou 

tři pěkně rozmístěné bazény pro dospělé a dva ba-
zény pro děti. Lehátka a slunečníky jsou k dispozi-
ci u bazénů zdarma.

INTERNET: Hotel má pro své hosty k dispozici inter-
netový koutek za poplatek. Wi-Fi připojení ve všech 
veřejných prostorách hotelu za poplatek.

POKOJE: Elegantně zařízené klimatizované pokoje 
mají koupelnu s vanou nebo sprchou a WC, telefon, 
SAT-TV. Každý pokoj má balkon nebo terasu. V po-
koji je také k dispozici minibar (zdarma) a bezpeč-
nostní schránka (zdarma). Na vyžádání možnost za-
jistit dětskou postýlku zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá růz-
né zábavné denní a večerní animační programy. Pro 
děti je zde dětské hřiště. Zdarma si můžete zahrát 
plážový volejbal, šipky, fotbal, stolní tenis, tenis bě-
hem dne (s osvětlením za poplatek) nebo si zacvičit 

Sentido Oriental Dream *****

MARSA ALAM | El Quseir

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 14 let, 2. dítě do 6 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

Animace
v češtině

74

Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

NÁŠ
TIP



Nejkratší cesta k vaší dovolené  ●  226 036 036  ●  www.blue-style.cz

ve fi tness centru. Kulečník, služby lázeňského centra, vířivka a sauna jsou za 
poplatek. Na pláži je široká nabídka vodních sportů a potápění za poplatek.

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.30), oběd (12.30–14.30) a večeře (18.30–22.00) for-
mou bufetu. Odpolední snack (12.00–17.00), odpolední káva, čaj a zákus-
ky (15.00–17.00). Zmrzlina v plážovém baru (12.00–17.00). Půlnoční snack 
(22.30–1.00). Po předchozí rezervaci možnost povečeřet v à la carte re-
stauraci. Neomezené množství vybraných místních alkoholických a ne-
alkoholických nápojů v určených barech dle jejich otevírací doby (10.00–
24.00). Alkoholické nápoje se nepodávají od 6.00 do 10.00. Minibar je po 
příjezdu doplněn nealko nápoji a denně doplňován vodou. 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

www.sentidohotels.com

El Quseir | MARSA ALAM 75
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HOTEL

POLOHA: Hotelový areál je vystavěn na klid-
ném místě, přímo u několika přírodních ko-

rálových bazénů a národního parku Rudého moře 
– Wadi El Gimal a nabízí tak ideální podmínky pro 
šnorchlování a potápění. Národní park a zároveň 
chráněná krajinná oblast Wadi El Gimal nabízí jedi-
nečnou možnost pozorování vzácných druhů zvířat 
a rostlin. Letiště v Marsa Alam se nachází cca 120 km.

PLÁŽ: Hotel s přátelskou atmosférou se nachází pří-
mo u vlastní písčito-oblázkové pláže, která je cca 
800 m dlouhá a má pozvolný vstup do moře s ko-
rálovým podložím (doporučujeme vhodnou obuv 
do vody) a je také možné využít hotelové molo. Na 
pláži jsou vyznačená místa pro vstup do moře. Hos-
tům je k dispozici barový servis a sprchy. Lehátka, 
slunečníky a plážové osušky jsou na pláži zdarma.

POPIS: Luxusní hotel s prázdninovou atmosférou 
se skládá z malých jednopatrových budov vkusně 

zakomponovaných do stále zelené a udržované za-
hrady. Hotelovým hostům je k dispozici recepce, 
bankomat a směnárna, tři restaurace a šest barů, 
kavárna, nákupní galerie, minimarket, kadeřnictví, 
vnitřní bazén a diskotéka. V celém areálu je několik 
bazénů pro dospělé a bazén pro děti. Lehátka a slu-
nečníky jsou u bazénů zdarma.

INTERNET: Hotel svým klientům nabízí Wi-Fi při-
pojení na recepci, v lobby a na pokojích za popla-
tek. Hosté mohou využít také internetový koutek 
za poplatek.

POKOJE: Elegantně zařízené klimatizované pokoje 
mají koupelnu se sprchou a WC, vysoušeč vlasů, te-
lefon, SAT-TV a koutek k posezení. Každý pokoj má 
vlastní balkon nebo terasu. Na pokoji je k dispozici 
bezpečnostní (schránka) a minibar (denně doplňo-
ván lahví vody zdarma). Na vyžádání možnost zajis-
tit dětskou postýlku zdarma.

Gorgonia Beach Resort *****

MARSA ALAM | Marsa Alam

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 14 let, 2. dítě do 6 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá různé animační a večerní 
zábavné programy. Pro děti je zde dětské hřiště. Zdarma si můžete zahrát 
plážový či klasický volejbal, šipky, fotbal, minigolf, basketbal, stolní tenis, 
tenis a nebo si zacvičit ve fi tness centru. Za poplatek je kulečník, masá-
že, sauna a lázeňské centrum. Na pláži potápěčské centrum za poplatek. 

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), oběd (13.00–15.00) a večeře (19.30–21.30) formou 
bufetu. Snacky a občerstvení během dne ve vybraných barech (11.30–
17.00). Neomezené množství vybraných místních alkoholických a neal-
koholických nápojů (9.00–24.00). Bar na pláži otevřen od 9.00 do zápa-
du slunce. 1x za pobyt možnost po předchozí rezervaci navštívit místní 
rybí a italskou à la carte restauraci. V hotelu platí klubový čas (+1 hodina).

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

www.gorgoniabeach.com

Marsa Alam | MARSA ALAM 77

VELMI OBLÍBENÝ HOTEL NAŠICH KLIENTŮ



CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ !  ●  www.blue-style.cz

HOTEL

POLOHA: Rozlehlý hotel je umístěn v udr-
žované zahradě a leží na klidném místě pří-

mo u vlastní pláže. Centrum městečka Marsa Alam 
je vzdáleno cca 23 km. Nákupní možnosti, restaura-
ce a bary jsou v bezprostřední blízkosti hotelu. Leti-
ště v Marsa Alam se nachází cca 38 km.

PLÁŽ: Vlastní písčito-oblázková pláž má pozvolný 
vstup do moře přes korálové podloží (doporučujeme 
vhodnou obuv do vody). Vstup do moře možný přes 
molo u sousedního hotelu Kahramana Beach Resort. 
K dispozici je barový servis a sprchy. Lehátka, slu-
nečníky a plážové osušky zdarma. Od hotelu jezdí 
několikrát denně autobus do Abu Dabbab (za popla-
tek cca 2 EUR/osoba), kde se nachází krásná písči-
tá pláž s barovým servisem (za poplatek) a mož-
ností šnorchlování. Lehátka a slunečníky zdarma.

POPIS: Přátelský hotelový komplex stylizovaný v du-
chu prázdninové vesničky je vystavěn v orientálním 

stylu a svým hostům nabízí vstupní halu s recepcí, 
dvě restaurace a několik barů, nákupní galerii, mi-
nimarket, kadeřnictví a diskotéku. Hotel má něko-
lik pěkných bazénů a bazén pro děti. Lehátka a slu-
nečníky jsou k dispozici zdarma. V těsné blízkosti 
hotelu se nachází velký aquapark, který leží v areá-
lu nedalekého hotelu Sentido Kahramana Park a kli-
enti ho mohou za poplatek využívat. Ofi ciální kate-
gorie hotelu je 5*.

INTERNET: Hotel má Wi-Fi připojení v lobby za po-
platek. K dispozici je internetový koutek, který je 
také za poplatek.

POKOJE: Vkusně zařízené klimatizované pokoje mají 
koupelnu se sprchou a WC, vysoušeč vlasů, telefon 
a SAT-TV. Každý pokoj má vlastní balkon nebo tera-
su. Na pokoji je minibar (za poplatek) a bezpečnost-
ní schránka (zdarma). Na vyžádání je možné zajistit 
dětskou postýlku zdarma. 

Club Calimera Habiba Resort & Aquapark *****

MARSA ALAM | Marsa Alam

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 14 let, 2. dítě do 14 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

AQUAPARK V SENTIDO 
KAHRAMANA PARK

Animace
v češtině
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SPORT A ZÁBAVA: Hotel pořádá zábavné animační a večerní programy. 
Pro děti je zde miniklub a dětské hřiště. Zdarma si můžete zahrát plážový 
či klasický volejbal, šipky, fotbal, minigolf, stolní tenis, tenis během dne 
(tenisová výbava a osvětlení za poplatek) nebo si zacvičit ve fi tness cent-
ru. Kulečník, služby lázeňského centra, sauna a masáže jsou za poplatek. 
Na pláži možnost potápění za poplatek.

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00) formou bufetu, pozdní snídaně (10.30–11.30). Oběd 
(12.30–14.30) a večeře (19.00–21.30) formou bufetu. Odpolední káva, čaj 
a zákusky (15.00–17.00). Neomezené množství vybraných místních alko-
holických a nealkoholických nápojů v určených barech dle jejich otevíra-
cí doby (10.00–24.00). 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /

www.balbaagroup.com

Marsa Alam | MARSA ALAM

AQUAPARK 
V SENTIDO 

KAHRAMANA 
PARK

AQUAPARK 
V SENTIDO 

KAHRAMANA 
PARK
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HOTEL

POLOHA: Hotel připomínající palác z po-
hádek leží přímo u krásné korálové zátoky 

proslulé bohatým podmořským životem. Do centra 
Marsa Alam je to cca 25 km. Letiště v Marsa Alam 
je vzdáleno cca 30 km. 

PLÁŽ: Vlastní pláž s jemným pískem se nachází pří-
mo v oblíbené korálové oblasti Abu Dabbab, která 
má výborné podmínky pro šnorchlování a potápě-
ní a nachází se přímo u areálu hotelu. Barový servis 
a sprchy jsou k dispozici. Vstup do moře je pozvol-
ný a má částečně korálové podloží (doporučujeme 
vhodnou obuv do vody). Lehátka, slunečníky a plá-
žové osušky jsou na pláži zdarma. 

POPIS: Rozlehlý hotelový komplex s příjemnou at-
mosférou svým hostům nabízí vstupní halu s recepcí 
a bankomatem, dvě restaurace a několik barů, nákup-
ní galerii, společenskou místnost, diskotéku a ka-
deřnictví. V krásné a udržované zahradě se nachází 

několik pěkných bazénů, jeden z nich má část pro 
děti. Lehátka a slunečníky zdarma. Ofi ciální kate-
gorie hotelu je 4*.

INTERNET: Wi-Fi je v lobby a na recepci za popla-
tek. Internetový koutek také za poplatek. 

POKOJE: Příjemně zařízené klimatizované pokoje 
mají koupelnu se sprchou nebo vanou a WC, vysou-
šeč vlasů, SAT-TV a balkon nebo terasu. Na poko-
ji je bezpečnostní schránka (zdarma) a minibar (za 
poplatek). Hotel také nabízí ubytování v prostor-
nějších rodinných pokojích.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá ani-
mační programy. Pro děti je zde miniklub a dětské 
hřiště. Zdarma si můžete zahrát basketbal (osvět-
lení je za poplatek), plážový či klasický volejbal, fot-
bal, stolní tenis, tenis (tenisová výbava a osvětle-
ní za poplatek). Za poplatek si dále můžete zahrát 

El Malikia Beach Resort Abu Dabab *****

MARSA ALAM | Marsa Alam

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 14 let, 2. dítě do 14 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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kulečník, zacvičit si ve fi tness centru nebo si odpočinout v lázeňském cen-
tru. Masáže, sauna a parní lázeň je také za poplatek. Na pláži je možnost 
potápění za poplatek.  

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE
Snídaně (7.00–10.00), oběd (12.30–15.00) a večeře (19.00–22.00) formou 
bufetu. Pozdní snídaně (10.00–12.30). Odpolední snack (12.30 do západu 
slunce), káva a čaj (16.00–17.00). Neomezené množství vybraných míst-
ních alko a nealko nápojů v barech dle jejich otevírací doby (10.00–23.00).

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /

www.malikiaabudabbab.net
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HOTEL

POLOHA: Hotel s přátelskou atmosférou 
leží na klidném místě přímo u vlastní plá-

že. Městečko El Quseir, kde se nacházejí nejbližší re-
staurace, kavárny a obchůdky, je vzdáleno cca 22 km 
od hotelu a můžete si zde vychutnat typickou míst-
ní atmosféru. Letiště v Marsa Alam je cca 40 km. 

PLÁŽ: Vlastní písčitá pláž s pozvolným vstupem do 
moře a místy s korálovým podložím (doporučujeme 
vhodnou obuv do vody) leží přímo u hotelu. K dis-
pozici je zde barový servis a sprchy. Lehátka, slu-
nečníky a plážové osušky jsou zdarma.

POPIS: Příjemný hotelový areál umístěný v krásné 
a udržované zahradě svým hostům nabízí vstup-
ní halu s recepcí a směnným automatem, dvě re-
staurace, tři bary, kavárnu, nákupní galerii, disko-
téku a konferenční místnost. V areálu hotelu jsou 
dva pěkné bazény, bazén s oddělenou částí pro děti 
a vnitřní bazén. Lehátka a slunečníky jsou zdarma.

INTERNET: Wi-Fi připojení v lobby, na recepci a po-
kojích za poplatek. V hotelu je k dispozici i interne-
tová kavárna, která je také za poplatek.

POKOJE: Standardně zařízené klimatizované pokoje 
v hlavní budově mají koupelnu se sprchou nebo va-
nou a WC, vysoušeč vlasů, telefon a SAT-TV. Každý 
pokoj má vlastní balkon nebo terasu. Na pokoji je 
k dispozici bezpečnostní schránka (zdarma) a mini-
bar (za poplatek). Na vyžádání možnost zajistit dět-
skou postýlku zdarma. V bungalovech na pláži není 
vysoušeč vlasů, telefon a bezpečnostní schránka. 
Hotel také nabízí ubytování v rodinných pokojích.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá ani-
mační programy pro děti i dospělé. Pro děti je zde 
dětské hřiště a miniklub. Zdarma si můžete zahrát 
klasický či plážový volejbal, kulečník, fotbal, stol-
ní tenis, tenis během dne nebo si zacvičit ve fi t-
ness centru. Za poplatek je možné využít služby 

Pensée Royal Garden ****

MARSA ALAM | El Quseir

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 14 let, 2. dítě do 14 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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lázeňského centra, saunu a masáže. Na pláži je k dispozici široká nabídka 
vodních sportů a potápění za poplatek. 

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Brzká kontinentální snídaně (5.30–7.00), snídaně (7.00–10.00), oběd 
(12.30–15.00) a večeře (19.00–23.00) formou bufetu. Dopolední snack 
v lobby baru (10.00–13.00), odpolední teplý snack v baru u bazénu (15.00–
18.00) a půlnoční snack (23.00–1.00). 1x za pobyt po předchozí rezervaci 
možnost navštívit místní italskou à la carte restauraci zdarama. Neome-
zené množství vybraných místních alkoholických a nealkoholických ná-
pojů v barech dle jejich otevírací doby (10.00–1.00).

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /
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HOTEL

POLOHA: Hotel s přátelskou atmosférou 
se nachází na klidném místě, v malé záto-

ce Ras Allasad, přímo u dlouhé a široké pláže. Cen-
trum letoviska El Quseir, kde si můžete vychutnat 
typickou místní atmosféru, je vzdáleno cca 20 km 
a můžete zde navštívit některou z místních restau-
rací, kaváren a obchůdků. Letiště v Marsa Alam je 
vzdáleno cca 40 km.

PLÁŽ: Vlastní písčitá pláž s pozvolným vstupem do 
moře leží přímo u hotelu a má částečně korálové 
podloží. Pláž je vybavena barovým servisem a spr-
chami. Pro vstup do moře doporučujeme vhodnou 
obuv do vody. Lehátka, slunečníky a plážové osuš-
ky jsou zdarma.

POPIS: Příjemný hotelový komplex vystavěný v ori-
entálním stylu se nachází v rozlehlé zahradě a svým 
hostům nabízí vstupní halu s recepcí a směnárnou, 
dvě restaurace a tři bary, nákupní galerii, minimarket 

a diskotéku. V areálu hotelu se nachází pěkně roz-
místěné bazény, u jednoho z nich je několik skluza-
vek a bazén pro děti. Lehátka a slunečníky jsou u ba-
zénů zdarma.

INTERNET: Internetová kavárna za poplatek. Wi-Fi 
připojení na recepci a v lobby za poplatek.

POKOJE: Vkusně zařízené klimatizované pokoje mají 
koupelnu se sprchou a WC, telefon, SAT-TV a bal-
kon nebo terasu. Na pokoji je minilednička (zdar-
ma). Bezpečnostní schránky jsou na recepci (zdar-
ma). Hotel také nabízí ubytování v pokojích typu 
Superior, které jsou prostornější (maximální kapa-
cita jsou 3 osoby) a mají výhled na moře nebo ba-
zén. Superior promo (maximální kapacita 3 osoby) 
mají výhled do zahrady a jsou v přízemí. Rodinné 
pokoje mají stejné vybavení jako pokoje standard-
ní, ale mají navíc dvě oddělené místnosti. Na vy-
žádání možnost zajistit dětskou postýlku zdarma.

Utopia Beach Club ****

MARSA ALAM | El Quseir

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
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SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá různé denní animační a ve-
černí zábavné programy. Pro děti je zde dětské hřiště a miniklub. Zdarma 
si můžete zahrát plážový volejbal, šipky, stolní tenis nebo si zacvičit ve fi t-
ness centru (fi tness v sesterském hotelu Pensée Royal Garden). Za popla-
tek je kulečník, služby lázeňského centra (v sesterském Pensée Royal Gar-
den), sauna a masáže. Na pláži potápění za poplatek.

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–9.30), oběd (12.00–14.30) a večeře (19.00–21.00) formou 
bufetu. Odpolední káva, čaj a zákusky (16.00–17.00). Neomezené množ-
ství vybraných místních alkoholických a nealkoholických nápojů v barech 
dle jejich otevírací doby (10.00–24.00). 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /

www.utopiabeachclub.com
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HOTEL

MARSA ALAM | Marsa Alam

POLOHA: Hotelový komplex je umístěn na 
klidném místě v letovisku Marsa Alam. Ho-

tel leží přímo u krásného útesu Elphistone a má tak 
dobré podmínky pro šnorchlování a potápění. Vzdá-
lenost hotelu od letiště je cca 37 km.

PLÁŽ: Vlastní pláž s velmi pozvolným vstupem do 
moře a korálovým podložím (doporučujeme vhod-
nou obuv do vody) se nachází přímo u areálu hote-
lu. K dispozici je bar a sprchy. Lehátka, slunečníky 
a plážové osušky zdarma. Hotel se nachází přímo 
u krásného korálu Elphinstone.

POPIS: Příjemný hotel s přátelskou atmosférou 
svým hostům nabízí vstupní halu s recepcí, ban-
komatem a směnárnou, několik restaurací a barů, 
konferenční místnost, nákupní galerii, minimarket 
a diskotéku. V areálu se nachází několik pěkných 
bazénů pro dospělé a dětský bazén. Lehátka a slu-
nečníky jsou zdarma. 

INTERNET: Hotel poskytuje svým hostům Wi-Fi při-
pojení na recepci, v lobby a na pokojích za poplatek. 
Internetová kavárna je také za poplatek.

POKOJE: Vkusně zařízené klimatizované pokoje mají 
koupelnu se sprchou nebo vanou a WC, telefon, TV, 
vysoušeč vlasů, bezpečnostní schránku (zdarma), 
minibar (za poplatek) a balkon nebo terasu. Na vy-
žádání možnost zajistit dětskou postýlku zdarma. 
Hotel také nabízí ubytování v rodinných pokojích, 
které jsou stejně vybavené jako pokoje standard-
ní, ale skládají  se ze dvou propojených místností.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá různé 
sportovní a večerní animační programy. Pro děti je 
zde miniklub. Zdarma si můžete zahrát plážový či 
klasický volejbal, stolní tenis a tenis (osvětlení je 
za poplatek) nebo si zacvičit ve fi tness centru. Za 
poplatek je kulečník, masáže a sauna. Na pláži po-
tápění za poplatek. 

El Phistone Beach Resort ****
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 14 let, 2. dítě do 14 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.30–10.00), oběd (12.30–14.30) a večeře (19.30–21.30) formou 
bufetu. Dopolední snack (10.00–11.00), teplý snack během celého dne 
(11.00–17.00). Odpolední čaj, zákusky (17.30–18.30). 1x za pobyt možnost 
povečeřet v à la carte restauraci (nutná rezervace). Neomezené množ-
ství vybraných místních alko (11.00–23.00) a nealko nápojů (8.00–1.00).

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /

www.elphistone.com
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HOTEL

MARSA ALAM | Marsa Alam

POLOHA: Hotel se nachází na klidném mís-
tě, přímo u vlastní pláže. Nejbližší nákupní 

možnosti, restaurace a bary jsou vzdáleny cca 5 km 
od hotelu. Letiště v Marsa Alam je cca 2 km od hotelu.

PLÁŽ: Hotelová pláž leží přímo u areálu hotelu a má 
pozvolný vstup do moře s korálovým podložím a mís-
ty kamenitým dnem (doporučujeme vhodnou obuv 
do vody). Vstup do moře je přes molo. K dispozici jsou 
sprchy. Lehátka, slunečníky a plážové osušky jsou k 
dispozici zdarma.

POPIS: Menší hotel s živou atmosférou svým hos-
tům nabízí vstupní halu s recepcí a směnným au-
tomatem, dvě restaurace, několik barů, kadeřnic-
tví (v hotelu Resta Grand), obchůdky a diskotéku. 
Areál hotelu tvoří udržovaná a stále zelená zahra-
da se dvěma pěknými bazény, z nichž jeden má od-
dělenou část pro děti. Lehátka a slunečníky jsou u 
bazénů zdarma.

INTERNET: Wi-Fi připojení na recepci zdarma.

POKOJE: Prakticky zařízené klimatizované poko-
je mají koupelnu se sprchou a WC, vysoušeč vlasů, 
telefon a SAT-TV. Každý pokoj má vlastní balkon 
nebo terasu. Na pokoji je k dispozici bezpečnost-
ní schránka (zdarma) a minibar (za poplatek). Ho-
tel také nabízí ubytování v rodinných pokojích, kte-
ré mají stejné vybavení jako pokoje standardní, ale 
jsou prostornější. Na vyžádání je možné zajistit dět-
skou postýlku zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá růz-
né denní sportovní animační a večerní zábavné pro-
gramy. Pro děti je zde miniklub a dětské hřiště. Zdar-
ma si můžete zahrát plážový či klasický volejbal, 
šipky, fotbal, stolní tenis nebo si zacvičit ve fi tness. 
Kulečník, lázeňské centrum, sauna, masáže za po-
platek. Tenis za poplatek. Na pláži možnost potá-
pění za poplatek.

Resta Reef Resort ****
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 14 let, 2. dítě do 14 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

VÝHODY NA FIRST MINUTE

●  Pokoj s výhledem na moře při závazné 
objednávce do 30. 4. 2015
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STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.30), oběd (12.30–14.30) a večeře (19.00–22.30) formou 
bufetu. Dopolední snack (11.00–13.00), zmrzlina (13.30–15.30), odpolední 
snack (15.00–17.00). Pizza (17.00–19.00). Půlnoční snack (22.30–24.00). 
Neomezené množství vybraných místních alkoholických a nealkoholic-
kých nápojů v barech dle jejich otevírací doby (10.00–24.00). Víno se po-
dává jen u oběda a večeře v hlavní restauraci. 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /

www.restaresorts.com
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POLOHA: Příjemný hotel se nachází na 
klidném místě v  letovisku Marsa Alam. 

Centrum Marsa Alam je vzdáleno cca 20 km. Nejbliž-
ší nákupní možnosti cca 100 m, restaurace a bary 
v blízkosti hotelu. Vzdálenost od letiště je cca 40 km.
PLÁŽ: Písčitá pláž se nachází přímo u hotelu. K dis-
pozici je barový servis a sprchy. Lehátka, slunečníky 
a plážové osušky zdarma. Vstup do moře přes korálové 
podloží (doporučujeme vhodnou obuv do vody). Mezi 
korály vede upravená cestička do moře. Možné vyu-
žít menší písčitou lagunku, která je vhodná pro děti. 
POPIS: Hotel s přátelskou atmosférou svým hostům 
nabízí vstupní halu s recepcí, tři restaurace a bary, 
diskotéku, nákupní galerii, kadeřnictví, konferenční 
a společenskou místnost. V udržované zahradě ho-
telu se nachází několik bazénů, jeden z nich s od-
dělenou částí pro děti. Lehátka a slunečníky jsou 
k dispozici zdarma.
INTERNET: Wi-Fi na recepci a pokojích za poplatek.
POKOJE: Klimatizované pokoje (klimatizace v provo-
zu od 1. 2.–31. 10.) mají koupelnu se sprchou a WC, 
telefon, SAT-TV, vysoušeč vlasů, bezpečnostní 
schránku (zdarma), minibar (za poplatek), koutek 
k posezení a balkon nebo terasu. Na vyžádání dět-
ská postýlka zdarma. Rodinné pokoje mají dvě lož-
nice, popř. mohou být dva pokoje propojené dveřmi.
SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá různé 
denní animační a večerní zábavné programy. Pro děti 
je zde dětské hřiště a miniklub. Zdarma si můžete 

zahrát plážový či klasický volejbal, fotbal, stolní te-
nis, nebo si zacvičit ve fi tness centru. Za poplatek 
si můžete zahrát kulečník. Služby lázeňského cent-
ra včetně sauny a masáží jsou za poplatek. Na plá-
ži možnost potápění a vodních sportů za poplatek.
STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.
ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), oběd (12.30–14.30) a veče-
ře (19.00–21.30) formou bufetu. Dopolední snack 
(10.30–12.00) v baru u bazénu. Odpolední snack, 
káva a čaj (16.00 do západu slunce). Neomezené 
množství místních vybraných alkoholických a ne-
alkoholických nápojů v barech dle jejich otevírací 
doby (10.00–23.00). Víno se podává pouze v hlav-
ní restauraci k obědům a večeřím. 
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /
www.bluereefredsea.com

MARSA ALAM | Marsa Alam

Blue Reef Resort ****

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 14 let, 2. dítě do 14 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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POLOHA: Oblíbený hotel s prázdninovou at-
mosférou leží na klidném místě a je ideálním 

výchozím bodem pro milovníky šnorchlování a potá-
pění. Nejbližší nákupní možnosti jsou cca 400 m od 
hotelu. Letiště v Marsa Alam je vzdáleno cca 38 km. 
PLÁŽ: Písčitá pláž se nachází cca 700 m od hote-
lu. K dispozici sprchy. Lehátka, slunečníky a plážo-
vé osušky zdarma. Od hotelu jezdí několikrát den-
ně autobus (od 1. 9. za poplatek cca 2 EUR) do Abu 
Dabbab, kde se nachází krásná písčitá pláž s po-
zvolným vstupem do moře a možností šnorchlová-
ní (lehátka a slunečníky zdarma).
POPIS: Hotel svým hostům nabízí vstupní halu s re-
cepcí, tři restaurace a bary, nákupní galerii, mini-
market a diskotéku. V rozlehlém areálu se nachází 
několik bazénů pro dospělé a bazén pro děti. Sou-
částí areálu je pěkný aquapark, pro hotelové hos-
ty zdarma. 
INTERNET: Wi-Fi připojení na recepci, v lobby a na 
pokojích za poplatek. 
POKOJE: Vkusně zařízené klimatizované pokoje mají 
koupelnu se sprchou nebo vanou a WC, telefon, SAT-
-TV, bezpečnostní schránku (zdarma), minibar (za 
poplatek) a balkon nebo terasu. Na vyžádání mož-
nost zajistit dětskou postýlku zdarma. Možnost uby-
tování v rodinných pokojích, které jsou stejně vyba-
vené, ale mají dvě ložnice. 
SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá různé 
denní a večerní animační programy. Pro děti je zde 

dětské hřiště a miniklub. Zdarma si můžete zahrát 
plážový či klasický volejbal, fotbal a stolní tenis. Za 
poplatek je kulečník, tenis, lázeňské centrum, sauna 
a masáže. Na pláži možnost potápění za poplatek.
STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), oběd (12.30–15.00) a večeře 
(19.00–22.00) formou bufetu. Pozdní snídaně, zákus-
ky a sendviče (11.00–13.00). Odpolední čaj (16.00–
18.00). Neomezené množství vybraných místních al-
koholických a nealkoholických nápojů v barech dle 
jejich otevírací doby (9.00–23.00). Víno se podává 
pouze během obědů a večeří v hlavní restauraci.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /
www.sentidohotels.com

Marsa Alam | MARSA ALAM

Sentido Kahramana Park ****

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 14 let, 2. dítě do 14 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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HOTEL

POLOHA: Oblíbený prázdninový kom-
plex leží na klidném místě v oblasti Nabq 

Bay. Nejbližší nákupní možnosti, restaurace a bary 
jsou cca 1 km od hotelu. Do rušného centra Naa-
ma Bay je to cca 20 km. Vzdálenost hotelu od leti-
ště je cca 10 km.

PLÁŽ: Vlastní pláž s hrubým pískem a pozvolným  
vstupem do moře (přes korálové podloží, doporu-
čujeme vhodnou obuv do vody) se nachází přímo 
u areálu hotelu a nabízí ty nejlepší podmínky pro 
potápění a šnorchlování. Pro vstup do moře je k dis-
pozici molo. K dispozici je barový servis a sprchy. 
Lehátka, slunečníky a plážové osušky jsou zdarma. 

POPIS: Hotel s přátelskou atmosférou svým hos-
tům nabízí vstupní halu s recepcí a směnným au-
tomatem, čtyři restaurace a devět barů, nákupní 
galerii, společenskou místnost, konferenční míst-
nost a kadeřnictví. V rozlehlé a udržované zahradě 

je několik pěkných bazénů a bazén pro děti. Lehát-
ka, slunečníky a matrace jsou zdarma.

INTERNET: Hosté mohou využít Wi-Fi připojení 
na recepci a v lobby zdarma. Internetový koutek 
je také zdarma. 

POKOJE: Příjemně zařízené klimatizované pokoje 
(v období 1. 7.–31. 10.) mají koupelnu se sprchou 
nebo vanou a WC, telefon, TV, fén, bezpečnostní 
schránku (zdarma), minibar (za poplatek), koutek 
k posezení a balkon nebo terasu. Na vyžádání mož-
nost zajistit dětskou postýlku zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá 
různé denní animační a večerní zábavné progra-
my. Pro děti je zde dětské hřiště a miniklub. Zdar-
ma si můžete zahrát basketbal, plážový volejbal, fot-
bal, stolní tenis, tenis, zacvičit si ve fi tness centru 
nebo si odpočinout v parní lázni. Služby lázeňského 

SHARM EL SHEIKH | Nabq Bay

Club Magic Life Imperial Sharm El Sheikh *****
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 14 let, 2. dítě do 7 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

Animace
v češtině
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Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

NÁŠ
TIP

VÝHODY NA FIRST MINUTE

●  Pokoj s výhledem na moře při závazné 
objednávce do 30. 4. 2015
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centra včetně sauny a masáží jsou za poplatek. Potápění na pláži je k dis-
pozici za poplatek.

STRAVOVÁNÍ: 24 hodin All Inclusive.

24 HODIN ALL INCLUSIVE 
Snídaně, oběd a večeře formou bufetu. Během dne různé snacky a send-
viče, káva, čaj, zákusky a koláčky v barech a restauracích dle jejich oteví-
rací doby. Neomezené množství místních vybraných alkoholických a ne-
alkoholických nápojů v barech dle jejich otevírací doby (24 hodin denně). 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /
www.magiclife.com

Nabq Bay | SHARM EL SHEIKH

SÍŤ HOTELŮ VYSOCE OCEŇOVANÝCH 
MEZINÁRODNÍ KLIENTELOU 
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Blue Club a Croco Club – to je garance spokojeného úsměvu
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HOTEL

POLOHA: Hotel s živou atmosférou se na-
chází v oblasti Nabq Bay v tropické zahra-

dě. Do centra Naama Bay, kde se nachází spousta 
restaurací, barů a obchůdků, je to cca 18 km. Leti-
ště je vzdáleno cca 6 km od hotelu.

PLÁŽ: Hotel se nachází přímo u vlastní písčito-ob-
lázkové pláže, s velmi pozvolným vstupem do moře 
(přes korálové podloží, doporučujeme vhodnou obuv 
do vody), která po několika desítkách metrů pře-
chází v korálové útesy. Na pláži je k dispozici ba-
rový servis a sprchy. Lehátka, slunečníky a plážové 
osušky jsou zdarma. 

POPIS: Hotelový komplex s přátelskou atmosférou 
je vhodný pro rodiny s dětmi. Nachází se v oblas-
ti velmi známé zejména čistým mořem a ideálními 
podmínkami pro šnorchlování a potápění. Kom-
plex se skládá z hlavní budovy a několika bungalo-
vů umístěných v zelené a stále udržované zahradě. 

Hotel svým hostům nabízí vstupní halu s recepcí, 
bankomatem a směnným automatem a má několik 
restaurací a barů, nákupní galerii, diskotéku, kadeř-
nictví, konferenční prostory, společenskou místnost, 
minimarket, tři pěkné bazény (jeden z nich má to-
bogány) a dětský bazén (lehátka a slunečníky zdar-
ma). Ofi ciální kategorie hotelu je 4*.

INTERNET: Internetová kavárna za poplatek. Wi-Fi 
připojení na recepci a pokojích je také za poplatek.

POKOJE: Klimatizované pokoje se mohou nacházet 
jak v hlavní budově, tak i v bungalovech a mají kou-
pelnu s vanou nebo sprchou a WC, vysoušeč vla-
sů, SAT-TV, minibar (za poplatek) a bezpečnostní 
schránku (zdarma). Každý pokoj má vlastní balkon 
nebo terasu. Dětská postýlka je na vyžádání zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá růz-
né sportovní a zábavné animační programy. Pro děti 

Nubian Village Resort & Aquapark *****

SHARM EL SHEIKH | Nabq Bay

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 14 let, 2. dítě do 7 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

Animace
v češtině
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je zde miniklub a dětské hřiště. Zdarma si můžete zahrát tenis během dne, 
stolní tenis, fotbal, šipky, plážový volejbal a nebo si zacvičit ve fi tness cen-
tru. Hosté mhou také zdarma využít služby lázeňského centra a parní lá-
zeň. Za poplatek je kulečník, tenis s osvětlením, elektronické hry, solari-
um, masáže a sauna. Na pláži široká nabídka vodních sportů za poplatek.

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE
Snídaně (6.30–10.00), oběd (12.30–14.30) a večeře (19.00–22.00) formou 
bufetu. Pozdní snídaně (10.00–12.00), odpolední snack (15.00–17.00), 
káva, čaj a zákusky (16.00–17.00). Zmrzlina během dne (od 9.00 do zá-
padu slunce v určených barech). Noční snack (22.30–24.00). Neomeze-
né množství místních vybraných alkoholických a nealkoholických nápo-
jů v barech a restauracích dle jejich otevírací doby (9.30–24.00). Možnost 
povečeřet v italské à la carte restauraci (po předchozí rezervaci). U veče-
ří je vyžadováno společenské oblečení.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

Nabq Bay | SHARM EL SHEIKH 95
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Uvedené informace jsou platné v době tisku katalogu. Aktuální 
informace o vstupech do země naleznete na www.mzv.cz.
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Doba letu z Prahy cca 4 hodiny 30 minut

Časový rozdíl -1 hodina v době letního času,
-2 hodiny v době zimního času

Měna dirham (1 MAD = 100 centimů)

Elektrické napětí 220 V (místy 110 V)

Cestovní pas 
a vízum

Občan ČR – cestovní pas plat-
ný min. 3 měsíce od vstupu do 
země, vízum není nutné

Hlavní město Rabat

Ofi ciální jazyk arabština, berberština

ZÁKLADNÍ 
INFORMACE

Naskenujte QR kód a získejte 
on-line kompletní informace o Maroku
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200 km

Atlantský 
oceán

MAURITÁNIE

ALŽÍRSKO

Agadir

Rabat

MAROKO

MAROKO

Essaouira Marrakéš

POZNÁVACÍ OKRUHY strana 98
AGADIR strana 102



Kompletní informace o destinaci naleznete na webu www.blue-style.cz.
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AGADIR
Opravdová perla marockého pobřeží, nejvyhledávanější a nejoblíbenější ma-
rocké letovisko, vás okouzlí nejen širokou, ale hlavně dlouhou pláží s jemným 
zlatavým pískem, lemujícím celou zátoku. Poznejte Agadir a jeho okolí. Na-
vštivte Kasbah, starobylou pevnost nacházející se na vrcholu kopce, která 
dominuje celému městu a zátoce. V Agadiru se také nachází mezinárodní le-
tiště Al Massira. Město bylo zasaženo velmi ničivým zemětřesením a násled-
ně bylo znovu vybudováno v roce 1960. Nyní se může pochlubit téměř 10 km 
dlouhou pláží a velmi kvalitními hotely. Vznikly zde dobré nákupní možnos-
ti, a to v typických malých krámcích, které nabízejí místní produkty. Letovis-
ko má příjemné klima. Podvečerní Agadir je jako stvořený k procházkám po 
místní promenádě, či v úzkých uličkách města, které vás lákají svojí tajemnou 
atmosférou. Můžete posedět v útulných restauracích a osvěžit se oblíbeným 
mátovým čajem, nebo jen tak vnímat život místních obyvatel. 

MARRAKÉŠ
Ponořte se s námi do neodolatelné atmosféry tohoto místa. Město vás po-
hltí nejen fascinující architekturou ale i zručností místních obyvatel. Marra-
kéš, nebo také „Červená perla jihu“ vás okouzlí svou orientální atmosférou. 
Vychutnejte si nezapomenutelnou atmosféru na proslulém náměstí Jemaa 
El Fna. V přilehlých uličkách se nachází rozsáhlý souk (tržiště), kde se dá se-
hnat téměř cokoliv. Náměstí se hemží typickými prodavači vody, ovoce, koře-
ní, hadích kůží, výrobků z kůže, kovů, dále akrobaty, zaříkávači hadů, krotiteli 
opic, žongléry a tanečníky. Pravou marockou kávu a všudypřítomný máto-
vý čaj můžete ochutnat v kavárnách, kterými je náměstí doslova obklopeno.

ESSAOUIRA
Vlny Atlantiku omývají tři kilometry dlouhou písčitou pláž. Toto místo láká 
nejen milovníky tradiční marocké architektury a kultury, ale i surfaře. Essa-
ouira, původem rybářský přístav, vás uchvátí kouzelnými pitoreskními ulička-
mi, které jsou plné barevných krámků. Nad tím vším se tyčí původní vojenská 
pevnost a hradby, které místu dodávají magický nádech. Uvolněná atmosféra 
města byla jedním z důvodů, proč se Essaouira stala v 60. a 70. letech mekkou 
hippies. Barvité městečko s uvolněnou atmosférou je vzdáleno od davu turis-
tů, ale i přesto má co nabídnout. Stará medina je obklopena moderní zástav-
bou a tvoří jeden celek. V jejím centru je mnoho restaurací, trhů a obchudků.

Golf
Chcete začít něco netradičního? Zahrajte si v Maroku golf! Marocké králov-
ství má bohatou golfovou historii a je jednou z nejoblíbenějších golfových 
destinací. Maroko hostí prestižní soutěž Trophy Hassan II, vytvořenou přímo 
králem Hassanem II. Perfektní klimatické podmínky umožňují celoroční hru. 
Největší koncentrace golfových hřišť je právě v námi nabízené lokalitě Aga-
dir! Poznejte s námi nejzajímavější golfová hřiště a zahrajte si golf v Maroku, 
na pobřeží Atlantského oceánu pod prosluněnou oblohou.

BRÁNA DO SVĚTA TŘÍ KULTUR
Maroko patří k nejkrásnějším, nejpřívětivějším a nejotevřenějším zemím 
arabského světa. Proplétá se zde kultura evropského, afrického a arabského 
světa. Pozoruhodná země plná barev, prosycená vůněmi místní vynikající kuchyně 
vás uchvátí natolik, že návrat do této kouzelné země bude pro vás samozřejmostí. 
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RABAT

AGADIR

MAROKO

Marrakéš
Essaouira

Ouarzazate

Imlil

Ait Benhaddou

Casablanca
Kombinovaný okruh 8 dní/7 nocí
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1. den: PŘÍLET
Přílet na letiště v Agadiru, transfer do hotelu, ve-
čeře a nocleh.

2. den: AGADIR – MARRAKÉŠ
Po snídani odjezd do Marrakéše. Návštěva krás-
né botanické zahrady Majorelle (o kterou se sta-
ral světoznámý francouzský módní návrhář Yves 
Saint Laurent). Oběd v hotelu. V odpoledních ho-
dinách jsou na programu - palác Bahia vyzdobe-
ný nádhernými štukami a cedrovými dřevořezba-
mi, Sádské hrobky a známé trhy na náměstí Jemaa 
El Fna s ukázkami tradičních řemesel, se zaříkávači 
hadů, lidovými vypravěči a cvičenými opicemi. Ve-
čeře a nocleh v Marrakéši.

3. den: MARRAKÉŠ
Po snídani odjezd do Imlil, malé horské vesničky 
s překrásným panoramatickým výhledem do oko-
lí, která je centrem horské turistiky v Maroku a zá-
roveň i výborným výchozím bodem pro výstup na 
Jebel Toubkal, nejvyšší horu v Maroku. Následuje 
oběd a odjezd zpět do Marrakéše. Odpoledne volný 
čas. Večeře v marocké restauraci s folklórní show. 
Nocleh v Marrakéši.

4. den: MARRAKÉŠ – ESSAOUIRA
Po snídani odjezd do Essaouiry, „větrného města”, 
které leží přímo u pobřeží Atlantského oceánu. Ruš-
ný rybářský přístav, pevnost a hradby z 18. století, 
bíle natřené a domy s modrými okenicemi, býva-
lá židovská čtvrť (tzv. Mellah) a uličky plné malých 
obchodů s tradičními výrobky - to vše tvoří velice 
příjemné město s pohodovou atmosférou. Násle-
duje oběd a volný čas. Večeře a nocleh v Essaouiře.

5. den: ESSAOUIRA – AGADIR
Po snídaní odjezd do Agadiru cestou podél pobře-
ží Atlantského oceánu. Ubytování na hotelu. Vol-
ný den v Agadiru.

6.–7. den: AGADIR  Volný pobyt v Agadiru.

8. den: ODLET
Snídaně v hotelu, následný transfer na letiště a ná-
vrat do ČR.

V CENĚ KOMBINOVANÉHO OKRUHU JE:
• Letenka tam a zpět
• Transfer z/na letiště a transfery v průběhu okruhu
• Vstupy do historických památek dle programu
•  7 nocí ve 4* hotelech s plnou penzí (nápoje nejsou 

zahrnuty v ceně) nebo polopenzí (obědy a nápoje 
nejsou zahrnuty v ceně)

CK Blue Style si vyhrazuje právo na drobné odchylky 
od plánovaného programu okruhů. Upozorňujeme 
na skutečnost, že uvedené programy jsou orientační 
a harmonogram prohlídek může být aktuálně změ-
něn. Více informací o stravování, cenách a dalším 
naleznete v platném ceníku verze T 1.1, strana 52.

Chcete poznat Maroko všemi smyslovými vjemy? Vůně ambry, koření a ced-
rových lesů, hořkosladká “marocká whisky”, výborné tajiny či oříšková chuť 
arganového oleje. Tisíce barev v klikatých uličkách souků, krásná panoramata 
při jízdě Středním a Vysokým Atlasem, památky maurské i římské, nekončící 
ruch velkoměst a hluboké ticho pouští. To je jen malá ochutnávka z našich 
poznávacích okruhů Marockým královstvím. 

OD ATLASU PO ATLANTIK

Poznávací a kombinované 

okruhy Marokem

1

2
1



Fez

Meknes
Ifran

Azrou

Midelt

ErfoudTinjdat

Tineghir

Poznávací okruh 8 dní/7 nocí

Nejkratší cesta k vaší dovolené  ●  226 036 036  ●  www.blue-style.cz

99

1. den: PŘÍLET
Přílet na letiště v Agadiru, transfer do hotelu, ve-
čeře a nocleh.

2. den: AGADIR – MARRAKÉŠ – CASABLANCA
Snídaně a odjezd do Marrakéše, návštěva paláce 
Bahia vyzdobeného nádhernými štuky a cedrovými 
dřevořezbami (popř. Sádských hrobek), oběd a pře-
jezd do Casablancy. Zastávka u impozantní mešity 
Hassana II. patřící mezi největší stavby tohoto dru-
hu na světě (vnitřní prostory pojmou až 25 tisíc lidí), 
následuje volný čas. Večeře a nocleh v Casablance. 

3. den: CASABLANCA – RABAT – MEKNES – FES
Po snídani odjezd do Rabatu, hlavního města Ma-
roka, kde jsou na programu Hassanova věž (mina-
ret mešity, která nikdy nebyla dostavěna), mauzo-
leum Mohameda V. (zde je pochován také Hassan 
II. a jeho bratr Moulay Abdellah), a pevnost - tzv. 
Kasbah des Oudaias. Přejezd do bývalého sultán-
ského města Meknes obklopeného krásnou krajinou 
s olivovými háji (oběd). Zastávka u monumentál-
ní brány Bab El-Mansour a procházka kolem vod-
ní nádrže Agdal. Transfer, večeře a nocleh ve Fesu.

4. den: FES
Po snídani začíná prohlídka města (s největší stře-
dověkou medinou na světě) u královského paláce. 
Následují přejezdy na vyhlídku nad Fesem a do nej-
starší části Fesu k bráně Bab Boujeloud (dvoubarev-
ná – modrá a zelená). Návštěva medresy Bou Ina-
nia (škola spojená se studentskými ubytovnami), 
souku a koželužny ve čtvrti řemeslníků. Zastávky 
u Kairuánské mešity (založena v roce 857) a hrob-
ky Moulaye Idrisse II., která patří mezi nejvýznam-
nější marocká poutní místa. Oběd v medině. Volný 
čas. Večeře a nocleh ve Fesu.

5. den: FES – IFRAN – ERRACHIDIA – ERFOUD
Po snídani následuje cesta přes vnitrozemí lemo-
vaná cedrovými lesy, úrodnou krajinou a pohořím 
Středního Atlasu. Zastávky ve městech Ifran (hor-
ské středisko s „alpskými vilami”, královským pa-
lácem a univerzitou), Azrou a Midelt, který leží na 
vysokých pláních mezi Středním a Vysokým Atla-
sem (oběd). Přejezd do pouštního města Erfoud, 

známeho těžbou černého mramoru s nádherný-
mi zkamenělinami. Večeře a nocleh (+ možnost fa-
kultativního výletu do písečných dun u Merzougy). 

6. den: ERFOUD – TINEGHIR – OUARZAZATE
Snídaně v hotelu. Přejezd přes hammadu, kameni-
tou poušť, do města Tineghir (s rozlehlou palmé-
rií a tradičními domy z pisé – tzv. kasbami). Oběd 
v Todře, jedné z nejkrásnějších soutěsek Maroka se 
stěnami vysokými 300 m, kde se natáčel fi lm Mu-
mie II (15 km od Tinerhiru). Cesta pokračuje přes 
tzv. „Route des Kasbah“ – silnici lemovanou kasba-
mi, a vesnice pěstující malé perské růže na výrobu 
růžové vody a oleje. Večeře a nocleh ve Ouarzazate.

7. den: OUARZAZATE – MARRAKÉŠ
Snídaně v hotelu a cesta do známé vesničky Ait Ben-
haddou, kde bylo natočeno několik známých fi lmů 
(např. Gladiátor, Babel, Lawrence z Arábie, Sodo-
ma a Gomora, Ježíš Nazaretský). Vesnice je zařa-
zena do světového dědictví UNESCO. Po prohlídce 
jedné z nejúchvatnějších památek Atlasu se pokra-
čuje do Marrakéše přes horský průsmyk Tizi n’Ti-
chka. Oběd v hotelu. Volný čas a večer prohlídka po-
pulárního náměstí Jemaa El Fna zakončena tradiční 
marockou večeří s folklórní show. Nocleh v hotelu.

8. den: ODLET
Po snídani návrat do Agadiru. Transfer na letiště 
a odlet. 

V CENĚ POZNÁVACÍHO OKRUHU JE:
• Letenka tam a zpět
• Transfer z/na letiště a transfery v průběhu okruhu
• Vstupy do historických památek dle programu
•  7 nocí ve 4* hotelech s plnou penzí (nápoje nejsou 

zahrnuty v ceně) nebo polopenzí (obědy a nápoje 
nejsou zahrnuty v ceně)

CK Blue Style si vyhrazuje právo na drobné odchylky 
od plánovaného programu okruhů. Upozorňujeme 
na skutečnost, že uvedené programy jsou orientační 
a harmonogram prohlídek může být aktuálně změ-
něn. Více informací o stravování, cenách a dalším 
naleznete v platném ceníku verze T 1.1, strana 52.

VELKÝ OKRUH 
MAROKEM 2
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RABAT

AGADIR

Marrakéš

Essaouira

Taroudant
Taliouine

Beni Mellal

Ouarzazate

Imlil

Ait Benhaddou

Casablanca

3

4

Poznávací okruh 8 dní/7 nocí

1. den: PŘÍLET 
Přílet do Agadiru, transfer do hotelu, večeře a nocleh.

2. den: AGADIR – OUARZAZATE
Po snídani odjezd z Agadiru do města s tradiční 
marockou atmosférou – Taroudant, obklopeného 
výběžky Vysokého Atlasu a Antiatlasu. Toto mís-
to okouzlilo dokonce i francouzské fi lmaře, kteří 
v roce 1945 natočili pohádku Ali Baba a čtyřicet 
loupežníků (kasba v nedalekém Tioute). Následuje 
cesta přes Taliouine, město provoněné šafránem, 
kde se tato vzácná rostlina pěstuje. Oběd. Pokra-
čování do Ouarzazate, saharského města vytvo-
řeného Francouzi na počátku 20. století jako sídlo 
správy a vojenské posádky. Zastávka u kasby Taou-
rirt (svého času největší v Maroku). Volný čas. Ve-
čeře a nocleh ve Ouarzazate.

3. den: OUARZAZATE – ZAGORA
Snídaně v hotelu. Návštěva kasby Tifoultoutte, kte-
rou vlastnila dynastie Glaouiů (cca 7 km od Ouarza-
zate). Kvůli fi lmu Lawrence z Arábie byla přestavě-
na na hotel pro herce. Cesta, lemovaná opevněnými 
vesnicemi a palmovými oázami, pokračuje jižním 
směrem podél romantického údolí řeky Draa, až do 
města Zagora (oběd, ubytování). Následuje přejezd 
do vesnice Tamegroute, bývalého nejvýznamnější-
ho sídla údolí Draa. Návštěva knihovny, která byla 
největší v Maroku a obsahovala až 40 tisíc svazků, 
a keramické dílny s dlouholetou tradicí. Návrat do 
Zagory (večeře a nocleh).

4. den: ZAGORA – ERFOUD
Po snídani pokračuje cesta podél rozmanitého údolí 
řeky Draa směrem na východ přes tradiční vesnice 
a města – Agdz, Nekob, Tazzarine (oběd) až do Ri-
ssani, která dříve byla důležitou křižovatkou mezi 
severem a jihem. Přejezd do města Erfoud, známeho 
těžbou černého mramoru s nádhernými zkameně-
linami a pěstováním výtečných datlí. Večeře a noc-
leh (+ možnost fakultativního výletu do písečných 
dun u Merzougy). 

5. den: ERFOUD – TINEGHIR – OUARZAZATE
Snídaně v hotelu. Přejezd na západ země přes ham-
madu, kamenitou poušť, do města Tineghir (s roz-
lehlou palmérií a tradičními domy z pisé – tzv. kasba-
mi). Oběd v Todře, jedné z nejkrásnějších soutěsek 
Maroka se stěnami vysokými 300 m, kde se natá-
čel fi lm Mumie II (15 km od Tineghiru). Cesta pokra-
čuje přes tzv. „Route des Kasbah“ – silnici lemova-
nou kasbami, a vesnice pěstující malé perské růže 
na výrobu růžové vody a oleje. Návrat do Ouarza-
zate. Večeře a nocleh.

6. den: OUARZAZATE – MARRAKÉŠ
Po snídani cesta do známé vesničky Ait Benhad-
dou, kde bylo natočeno několik známých filmů 

(např. Gladiátor, Babel, Lawrence z Arábie, Sodo-
ma a Gomora, Ježíš Nazaretský). Vesnice je zařa-
zena do světového dědictví UNESCO. Po prohlídce 
jedné z nejúchvatnějších památek Atlasu se pokra-
čuje do Marrakéše serpentinami Vysokého Atlasu 
a přes horský průsmyk Tizi n’Tichka. Oběd v hote-
lu. Volný čas a večer prohlídka populárního náměs-
tí Jemaa El Fna zakončena tradiční marockou veče-
ří s folklórní show. Nocleh v hotelu.

7. den: MARRAKÉŠ – AGADIR
Snídaně. V dopoledních hodinách jsou na programu 
zastávka u dominanty města – minaretu Koutoubia 
z roku 1195 (jeho proporce – šířka k výšce 1:5 – daly 
základy klasickému marockému designu) a prohlíd-
ka paláce Bahia (postaveného jako riád s rajskou za-
hradou) vyzdobeného nádhernými štuky a cedrový-
mi dřevořezbami (popř. Sádských hrobek). Oběd ve 
městě a odjezd do Agadiru (večeře a nocleh).

8. den: ODLET
Snídaně v hotelu, transfer na letiště 
a návrat do ČR.

V CENĚ POZNÁVACÍHO OKRUHU JE:
• Letenka tam a zpět
• Transfer z/na letiště a transfery v průběhu okruhu
• Vstupy do historických památek dle programu
•  7 nocí ve 4* hotelech s plnou penzí (nápoje nejsou 

zahrnuty v ceně) nebo polopenzí (obědy a nápoje 
nejsou zahrnuty v ceně)

CK Blue Style si vyhrazuje právo na drobné odchyl-
ky od plánovaného programu okruhů. Upozorňuje-
me na skutečnost, že uvedené programy jsou orien-
tačnía harmonogram prohlídek může být aktuálně 
změněn. Více informací o stravování, cenách a dal-
ším naleznete v platném ceníku T 1.1, str 52.

TAJEMSTVÍ PEVNOSTÍ 
A POUŠTNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

3
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Fez

Meknes
Ifran

Azrou

Midelt

ErfoudTinjdat

Tineghir

Zagora

Risini

Poznávací okruh 8 dní/7 nocí

1. den: PŘÍLET
Přílet na letiště v Agadiru. Transfer, nocleh a veče-
ře v hotelu v Agadiru.

2. den: AGADIR – MARRAKÉŠ – CASABLANCA
Snídaně a odjezd do Marrakéše, návštěva paláce 
Bahia vyzdobeného překrásnými štuky a cedrovými 
dřevořezbami (popř. Sádských hrobek), oběd a pře-
jezd do největšího marockého města – Casablan-
ca. Zastávka u impozantní mešity Hassana II. patřící 
mezi největší stavby tohoto druhu na světě (vnitř-
ní prostory pojmou až 25 tisíc lidí), následuje volný 
čas. Večeře a nocleh v Casablance. 

3. den: CASABLANCA – RABAT – MEKNES
Po snídani odjezd do Rabatu, hlavního města Ma-
roka, kde jsou na programu Hassanova věž (mina-
ret mešity, která nikdy nebyla dostavěna), mauzo-
leum Mohameda V. (zde je pochován také Hassan 
II. a jeho bratr Moulay Abdellah), a pevnost - tzv. 
Kasbah des Oudaias, nacházející se poblíž mediny 
(oběd). Přejezd do dalšího ze 4 královských měst – 
Meknes – obklopeného krásnou krajinou s olivo-
vými háji. Město získalo velký význam za vlády sul-
tána Moulaye Ismalia (17./18. století), v této době 
jej obklopovalo více než 45 km hradeb. Zastávka u  
monumentální brány Bab El-Mansour a procház-
ka kolem vodní nádrže Agdal. Ubytování na hotelu 
a volný čas. Večeře a nocleh v Meknes.

4. den: MEKNES – VOLUBILIS – MOULAY IDRISS 
- FES
Snídaně. Přejezd k ruinám římského města Volubi-
lis, který představoval nejodlehlejší a nejvzdálenější 
základnu Římské říše (Římané zde vládli dvě století, 
až do roku 285 n. l.). Mezi vykopávkami, pozůstatky 
lisů na olivový olej a skvěle dochovanými mozaika-
mi se nachází také přírodní muzeum se sochařský-
mi fragmenty. Následuje zastávka na panorama-
tickém výhledu nad městem Moulay Idriss (kde se 
nachází mauzoleum zakladatele města Fes a dynas-
tie Idrissovců – Moulaye Idrisse I.). Návrat do Mek-
nes (oběd) a přejezd do jednoho z nejstarších mus-
limských měst – Fes. Ubytování, volný čas. Večeře 
a nocleh ve Fesu. 

5. den: FES
Po snídani začíná prohlídka města (s největší stře-
dověkou medinou na světě) u královského paláce. 

Následují přejezdy na vyhlídku nad Fesem a do nej-
starší části Fesu k bráně Bab Boujeloud (dvoubarev-
ná – modrá a zelená). Návštěva medresy Bou Inania 
(škola spojená se studentskými ubytovnami), sou-
ku a koželužny ve čtvrti řemeslníků. Zastávky u Kai-
ruánské mešity (založena v roce 857 n. l.) a hrobky 
Moulaye Idrisse II., která patří mezi nejvýznamněj-
ší marocká poutní místa. Oběd v medině. Volný čas. 
Večeře a nocleh ve Fesu.

6. den: FES – MARRAKÉŠ
Po snídani následuje cesta přes vnitrozemí lemo-
vaná cedrovými lesy, úrodnou krajinou a pohořím 
Středního Atlasu. Zastávky ve městech Ifran (hor-
ské středisko s „alpskými vilami”, královským palá-
cem a univerzitou) a Azrou (berberské město s ne-
dokončenou mešitou). Po obědě v tradiční marocké 
restauraci přejezd do Marrakéše (večeře a nocleh).

7. den: MARRAKÉŠ
Snídaně. Prohlídka města se zastávkou u dominan-
ty města – minaretu Koutoubia z roku 1195 (jeho 
proporce – šířka k výšce 1:5 – daly základy klasic-
kému marockému designu) a procházka zahradou 
Menara z 12. století s olivovými háji a vodní nádr-
ží. Oběd v hotelu. Volný čas a večer prohlídka po-
pulárního náměstí Jemaa El Fna zakončena tradiční 
marockou večeří s folklórní show. Nocleh v hotelu.

8. den: ODLET
Po snídani návrat do Agadiru. Transfer na letiště 
a odlet. 

V CENĚ POZNÁVACÍHO OKRUHU JE:
• Letenka tam a zpět
• Transfer z/na letiště a transfery v průběhu okruhu
• Vstupy do historických památek dle programu
•  7 nocí ve 4* hotelech s plnou penzí (nápoje nejsou 

zahrnuty v ceně) nebo polopenzí (obědy a nápoje 
nejsou zahrnuty v ceně)

CK Blue Style si vyhrazuje právo na drobné odchyl-
ky od plánovaného programu okruhů. Upozorňuje-
me na skutečnost, že uvedené programy jsou orien-
tační a harmonogram prohlídek může být aktuálně 
změněn. Více informací o stravování, cenách a dal-
ším naleznete v platném ceníku T 1.1, str 52.

KRÁLOVSKÁ
SULTÁNSKÁ MĚSTA

4
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HOTEL

MAROKO | Agadir

POLOHA: Elegantní hotel se nachází v srd-
ci letoviska Agadir a je výborným výchozím 

bodem pro nákupy a noční život. Kavárny, restaura-
ce, bary a obchůdky jsou cca 200 m od hotelu. Le-
tiště je vzdáleno cca 25 km.

PLÁŽ: Hotel leží přímo u široké písčité pláže s po-
zvolným vstupem do moře, od které jej dělí pou-
ze pěší promenáda. Lehátka, slunečníky a plážo-
vé osušky zdarma.

POPIS: Hotel s poklidnou atmosférou nabízí vstupní 
halu s recepcí a směnárnou, hlavní restauraci a dvě 
à la carte restaurace, dva bary, kavárnu, nákupní ga-
lerii, konferenční prostory, společenskou místnost, 
kadeřnictví a diskotéku. V hotelu je pěkný venkov-
ní bazén pro dospělé a bazén pro děti. K dispozi-
cí je také vyhřívaný vnitřní bazén, který je součástí 
lázeňského centra a je za poplatek. Lehátka a slu-
nečníky jsou u bazénů zdarma.

INTERNET: V hotelu je Wi-Fi připojení na recep-
ci zdarma. 

POKOJE: Moderně zařízené, prostorné, klimatizo-
vané pokoje (klimatizace v provozu od 15. 5.–15. 10.) 
mají koupelnu se sprchou nebo vanou a WC, vysou-
šeč vlasů, telefon a SAT-TV. Každý pokoj má vlastní 
balkon nebo terasu. Na pokoji je k dispozici bezpeč-
nostní schránka zdarma a minibar za poplatek. Ho-
tel také nabízí ubytování v rodinných pokojích, které 
mají stejné vybavení jako pokoje standardní a jsou 
prostornější. Na vyžádání dětská postýlka zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá růz-
né animační, večerní a sportovní zábavné progra-
my. Pro děti je zde miniklub a dětské hřiště. Zdar-
ma si můžete zahrát plážový volejbal, šipky, fotbal 
a stolní tenis. Za poplatek je kulečník, masáže, sau-
na, fi tness a služby lázeňského centra. Na pláži na-
bídka vodních sportů za poplatek.

Atlas Royal Hotel & Spa *****

Animace
v češtině
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Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

NÁŠ
TIP

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 12 let, 2. dítě do 12 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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Agadir | MAROKO

STRAVOVÁNÍ: Polopenze formou bufetu nebo možnost All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), oběd (12.30–14.30) a večeře (19.00–22.00) formou 
bufetu. Pozdní kontinentální snídaně (10.30–12.00) a odpolední snack 
(15:30–17.00). Po předchozí rezervaci je možné 1x za pobyt povečeřet v ital-
ské a marocké à la carte restauraci. Neomezené množství vybraných míst-
ních alkoholických a nealkoholických nápojů (10.00–23.00).

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

www.hotelsatlas.com

Blue Club – to je báječná dovolená u moře s animací v češtině
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HOTEL

MAROKO | Agadir

POLOHA: Hotelový komplex se nachází 
v centru letoviska Agadir a je dobrým vý-

chozím bodem pro nákupy. Nejbližší obchůdky, re-
staurace a bary jsou vzdáleny cca 100 m od hotelu. 
Letiště leží cca 25 km od hotelu.

PLÁŽ: Široká pláž s jemným pískem a pozvolným 
vstupem do moře je přímo u hotelu a od areálu ho-
telu je oddělena pěknou pěší promenádou. Lehát-
ka a slunečníky jsou na pláži zdarma, plážové osuš-
ky na zálohu (cca 100 MAD).

POPIS: Hotel je umístěn v zelené zahradě a svým 
hostům nabízí vstupní halu s recepcí a směnárnou, 
tři bary, hlavní velkou restauraci ve dvou patrech 
s venkovní terasou a další tři à la carte restaura-
ce (rybí, italská a marocká). V areálu hotelu je také 
nákupní galerie, minimarket, konferenční místnost, 
diskotéka, pěkný velký bazén a menší bazén pro děti 
(lehátka a slunečníky zdarma).

INTERNET: V hotelu je možnost Wi-Fi připojení na 
recepci zdarma a internetový koutek za poplatek.

POKOJE: Vkusně zařízené klimatizované pokoje 
(klimatizace v provozu 1. 5.–31. 10.) mají koupel-
nu s vanou a WC, vysoušeč vlasů, telefon a SAT-TV. 
Každý pokoj má vlastní balkon nebo terasu. Na po-
koji je k dispozici bezpečnostní schránka za popla-
tek (cca 20 MAD / den). Na vyžádání je možné zajis-
tit dětskou postýlku zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá 
různé denní animační, sportovní a večerní zábav-
né programy. Pro děti je zde k dispozici dětský kou-
tek a miniklub. Na pláži je bohatá nabídka vodních 
sportů za poplatek. Plážový volejbal, basketbal, fot-
bal, fi tness centrum, stolní tenis, tenis během dne 
(7 tenisových kurtů) a minigolf jsou pro hotelové 
hosty zdarma. Za poplatek možnost využít masá-
že, saunu a služby lázeňského centra. Zdarma jezdí 

Framissima Les Dunes dʼOr ****

Animace
v češtině
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Agadir | MAROKO

od hotelu autobus na 27jamkové golfové hřiště Golf les Dunes. Doporu-
čujeme navštívit starobylou pevnost kasbach, postavenou na úpatí nad 
městem Agadir, s krásným výhledem na celou zátoku a Atlantský oceán.

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive. 

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (6.00–10.00), oběd (12.30–14.30) a večeře (19.00–21.30) formou 
bufetu. Neomezené množství místních vybraných alkoholických a neal-
koholických nápojů (10.00–23.00). Bary u pláže a u bazénů jsou otevřeny 
v průběhu dne (10.00–18.00). V baru u pláže se podávají pouze nealkoho-
lické nápoje a pivo. Po předchozí rezervaci možnost povečeřet v italské, 
rybí nebo marocké à la carte restauraci. Diskotéka není zahrnuta do kon-
ceptu All Inclusive.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

www.dunesdor.com
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MAROKO | Agadir

POLOHA: Příjemný hotel se nachází 
cca 500 m od centra města plného ob-

chůdků, restaurací a příjemných kaváren. Nejbližší 
restaurace a bary se nacházejí cca 100 m od hote-
lu, nákupní možnosti cca 300 m. Letiště je od ho-
telu vzdáleno cca 25 km.

PLÁŽ: Hotel leží cca 500 m od široké pláže s jemným 
pískem a pozvolným vstupem do moře. Od pláže je 
oddělen místní komunikací a pěší promenádou. Le-
hátka a slunečníky jsou na pláži zdarma.

POPIS: Hotel vybudovaný v  marockém stylu se sklá-
dá z několika budov umístěných v zahradě. Hostům 
je k dispozici vstupní hala s recepcí, restaurace a tři 
bary, kavárna, konferenční prostory, kadeřnictví 
a diskotéka. V hotelu je pěkný bazén a bazén pro 
děti (lehátka a slunečníky zdarma). Ofi ciální kate-
gorie hotelu je 4*.

INTERNET: Wi-Fi připojení na recepci zdarma. In-
ternetový koutek za poplatek.

POKOJE: Prakticky zařízené klimatizované pokoje 
(klimatizace v provozu 3.5.–31.10.) mají koupelnu 
se sprchou nebo vanou a WC, vysoušeč vlasů, tele-
fon, SAT-TV a miniledničku (za poplatek). Každý po-
koj má vlastní balkon nebo terasu. V pokoji je také 
k dispozici bezpečnostní schránka za poplatek (cca 

25 MAD/den). Na vyžádání je možné zajistit dětskou 
postýlku zdarma. Promo pokoje jsou bez balkonu.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá 
různé animační a večerní programy. Pro děti je 
zde dětské hřiště a miniklub. Stolní tenis, vířivka 
a služby fi tness centra zdarma. Za poplatek kuleč-
ník (cca 10 MAD/hra), sauna (cca 60 MAD), masá-
že a služby lázeňského centra.

STRAVOVÁNÍ: Polopenze formou bufetu nebo 
možnost plné penze.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

www.hotel-argana.com

Argana ****
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Agadir | MAROKO

POLOHA: Hotelový komplex se nachází 
cca 1 km od centra města. Nejbližší ná-

kupní možnosti, tradiční restaurace a kavárny jsou 
cca 50 m od hotelu. Letiště je vzdáleno cca 25 km.
PLÁŽ: Hotel leží cca 350 m od široké pláže s pozvol-
ným vstupem do moře, od které je oddělen místní 
komunikací a pěší promenádou. Lehátka a sluneční-
ky zdarma, plážové osušky na zálohu (cca 100 MAD).
POPIS: Hotel je umístěn v udržované zahradě. Hos-
tům je k dispozici vstupní hala s recepcí a směnár-
nou, sedm restaurací, tři bary, kavárna, nákupní 
galerie, minimarket, kadeřnictví a diskotéka. V are-
álu hotelu je několik bazénů s oddělenou částí pro 
děti (lehátka a slunečníky zdarma). Ofi ciální kate-
gorie hotelu je 3*. 
INTERNET: V hotelu je k dispozici Wi-Fi připojení 
v lobby a na recepci zdarma.
POKOJE: Klimatizované pokoje (klimatizace v pro-
vozu 3. 5.–31. 10.) mají koupelnu se sprchou a WC, 
telefon, SAT-TV a balkon nebo terasu. Za poplatek 
je bezpečnostní schránka (25 MAD/den), miniledni-
ce (25 MAD/den), varná konvice, žehlička, ventilátor 
a vysoušeč vlasů (cca 15 MAD/den). Rodinné pokoje 
mají stejné vybavení jako pokoje standardní, ale jsou 
prostornější. Na vyžádání dětská postýlka zdarma.
SPORT A ZÁBAVA: Hotel pořádá animační progra-
my. Pro děti je zde dětské hřiště a miniklub. Zdar-
ma basketbal, plážový volejbal, šipky, fotbal, volej-
bal, minigolf, stolní tenis a 2 hodiny tenisu za týden 

(osvětlení a výbava za poplatek). Kulečník, masáže, 
sauna, fi tness (60 MAD/hodinu) a služby lázeňské-
ho centra jsou za poplatek. Na pláži nabídka vod-
ních sportů za poplatek. 
STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.
ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), oběd (12.30–14.30) a veče-
ře (18.30–21.30) formou bufetu. Ranní káva, čaj 
(6.30–7.00). Pozdní snídaně (10.00–10.30). Odpole-
dní snack (13.00–16.00) a půlnoční sendviče (22.00–
24.00). Neomezené množství místních alkoholic-
kých a nealkoholických nápojů v určených barech 
dle jejich otevírací doby (10.30–24.00). Po předchozí 
rezervaci možnost povečeřet dvakrát za pobyt v ně-
které z místních à la carte restaurací.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /
www.groupesahara.com

Caribbean Village El Pueblo Tamlelt ****
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Uvedené informace jsou platné v době tisku katalogu. Aktuální 
informace o vstupech do země naleznete na www.mzv.cz.

Doba letu z Prahy cca 3 hodiny

Časový rozdíl +1 hodina

Měna turecká lira (1 TL = 100 kurušů)

Elektrické napětí 220 V

Cestovní pas 
a vízum

Občan ČR – cestovní doklad 
platný min. 150 dnů od vstupu 
do Turecka, vízum není nutné

Hlavní město Ankara

Ofi ciální jazyk turečtina

Naskenujte QR kód a získejte 
on-line kompletní informace o Turecku

ZÁKLADNÍ 
INFORMACE
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200 km

Středozemní 
moře

Černé mořeBULHARSKO

Turecká riviéra

Kypr

Kemer

Bodrum

AnkaraTURECKO

TURECKO
TURECKÁ RIVIÉRA
A KEMER strana 110 
BODRUM strana 129



Kompletní informace o destinaci naleznete na webu www.blue-style.cz.
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ŠŤAVNATÉ LÉTO 2015

TURECKÁ RIVIÉRA
Osvěžující průzračné moře, nekonečně dlouhé pláže, impozantní pohoří Tau-
rus, kvalitní golfová hřiště, zachovalé antické památky a moderní města – to 
je ideální kombinace pro prožití nádherné dovolené. Poznejte nefalšovanou 
chuť orientu v oblasti, ve které si každý najde své místo. Oblíbená letoviska, 
jako jsou Alanya, Oba, Konakli, Okurcular, Colakli, Sorgun, Belek nebo Lara, 
vás okouzlí svou přátelskou atmosférou. Alanya se řadí mezi nejoblíbenější 
letoviska na riviéře a právě zde naleznete proslulou Kleopatřinu pláž. Belek 
je klidné a moderní letovisko s velmi luxusními hotely. Side, malebné městeč-
ko, které láká k romantickým procházkám a k prohlídkám antických pamá-
tek. Lara, tzv. turecké Las Vegas, je součástí jedné z nejoblíbenějších částí 
Turecké riviéry a naleznete zde pestrý noční život, nespočet restaurací, barů 
a luxusních hotelů.

KEMER
Kemer patří, díky své úchvatné přírodě, právem k nejkrásnějším letoviskům 
Turecké riviéry. Klidnější letovisko vhodné pro náročnější klientelu, která se 
ráda nechává hýčkat a ráda si dopřává maximální využití možností, jež stře-
disko nabízí. V oblasti Kemer je možno spatřit největší počet delfínů žijících 
ve volné přírodě. Poznejte letovisko Göynük, prázdninové středisko oblíbené 
především rodinami s dětmi. Çamyuva, malebné městečko, které si dodnes 
uchovává svůj původní charakter. V neposlední řade stojí za návštěvu letovisko 
Kiriş, Beldibi nebo město Kemer, které je opravdu velkým turistickým rájem.

POLOOSTROV BODRUM
Přírodní krásy a zajímavosti umocněné starořeckou atmosférou místních ves-
nic otevírají pohled do jiného světa. Vše je dokresleno velkými i malými ost-
růvky omývanými vlnami moře a dotykem větrných mlýnů, klenutých cisteren 
a kamenných domů. Určitě si nenechte ujít návštěvu jednoho ze sedmi divů 
světa - Mauzolea v Halikarnassu, které bylo původně navrženo jako monu-
mentální hrobka. Známá letoviska Bitez, Akayrlar, Turgztreis a spousta dalších 
nabízejí luxusní hotely, mimořádnou přírodu a vroucnou pohostinnost  míst-
ních obyvatel. Město Bodrum vás okouzlí pro bohatou historii, spleť roman-
tických uliček a zároveň pro svůj moderní ráz.

UPOZORNĚNÍ: Z Turecka je přísný zákaz vyvážení jakýchkoli archeologic-
kých kamenů a hornin.

ZEMĚ S NÁDECHEM ORIENTU 
Turecko je zemí Orientu na pomezí dvou kontinentů, most mezi křesťanstvím 
a islámem, historií a současností lákající k poznání. Již při vyslovení jména této 
země se mnohým vybaví pestrobarevné koberce a zlato, muezzin, klikaté uličky 
bazarů, hřejivé paprsky slunce a nekonečně dlouhé pláže. Nejstarší civilizace 
zde postupem času zanechaly stopy svých kultur a předurčily tak toto území 
k  jednomu z nejzajímavějších turistických cílů. Krásná a čarovná země, kde 
známější než vůně turecké kávy je vůně olivových sadů, citrusových a piniových 
hájů, růžově kvetoucích oleandrů a červených ibišků, které pokrývají štíty hor, 
úrodná pole a rozkvetlé louky. 
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HOTEL

POLOHA: Hotel se nachází ve velmi oblí-
beném prázdninovém a prestižním turis-

tickém letovisku Belek. Nejbližší nákupní možnosti, 
restaurace a bary jsou cca 6 km v centru městečka 
Kadriye. Autobusová zastávka je v blízkosti hotelu. 
Vzdálenost od letiště je cca 30 km.

PLÁŽ: Vlastní písčitá pláž s pozvolným vstupem do 
moře, barovým servisem, sprchami a WC (lehátka, 
plážové osušky a slunečníky jsou zdarma) se na-
chází přímo u hotelu.

POPIS: Luxusní hotelový komplex se skládá z ně-
kolika budov umístěných v rozlehlé zahradě. Hos-
tům je k dispozici vstupní hala s recepcí, několik 
restaurací a barů, směnárna, obchůdky, diskoté-
ka, minimarket, dva venkovní bazény s oddělenou 
částí pro děti a se skluzavkami a dětský bazén se 
dvěma tobogány (lehátka, slunečníky a osušky jsou 
u bazénů zdarma).

INTERNET: V prostorách recepce hotelu je k dis-
pozici Wi-Fi připojení zdarma a internetový kou-
tek za poplatek.

POKOJE: Komfortně zařízené klimatizované pokoje 
(klimatizace v provozu 15. 6.–15. 9., 24 hodin den-
ně, v ostatním období dle klimatických podmínek) 
mají koupelnu s vanou nebo sprchou a WC, vysou-
šeč vlasů, minibar, SAT-TV, telefon, bezpečnost-
ní schránku, balkon, francouzské okno nebo tera-
su. Na vyžádání je možné zajistit dětskou postýlku 
zdarma. Hotel poskytuje také pokoje s palandami.

RODINNÉ POKOJE: Jsou vybavené stejně jako stan-
dardní, navíc mají jednu oddělenou ložnici a jsou 
odděleny dveřmi.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá růz-
né animační programy a zábavné večery. Zdarma 
kulečník, šipky, stolní tenis, plážový volejbal, tenis 

TURECKÁ RIVIÉRA | Belek

Asteria Belek *****
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
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během dne (včetně tenisových raket), fi tness centrum a sauna. Za popla-
tek služby lázeňského centra, tenis s osvětlením, masáže a vodní sporty 
na pláži. Dětem je k dispozici miniklub a dětské hřiště.

STRAVOVÁNÍ: High Class All Inclusive. 

HIGH CLASS ALL INCLUSIVE  
Snídaně (7.00–10.00), pozdní snídaně (10.00–11.00), oběd (12.30–14.00) 
a večeře (19.00–21.30) formou bufetu. Snack během dne – gözleme (plně-
né, slané turecké placky), koláčky, zmrzlina (10.30–17.30), vafl e, popcorn, 
káva, čaj, zákusky (16.00–17.00), cukrová vata (17.00–18.00). Půlnoční 
snack (23.00–24.00). Neomezené množství vybraných místních alkoho-
lických a nealkoholických nápojů 24 hodin denně v restauracích a barech 
dle jejich otevírací doby. Denně doplňované nealkoholické nápoje v mini-
baru. Jedenkrát za pobyt možnost povečeřet v jedné z à la carte restau-
rací (turecká, rybí, čínská, italská) po předchozí rezervaci. Během večeře 
jsou u pánů vyžadovány dlouhé kalhoty.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /
www.asteriahotels.com

Belek | TURECKÁ RIVIÉRA 111
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HOTEL

TURECKÁ RIVIÉRA | Side – Sorgun

POLOHA: Luxusní hotel se nachází v le-
tovisku Sorgun. Nejbližší nákupní mož-

nosti, bary a restaurace jsou vzdáleny cca 4 km 
od hotelu, městečko Side je cca 5 km a Manavgat 
je 6 km. Autobusová zastávka se nachází v těsné 
blízkosti hotelu. Vzdálenost hotelu od letiště An-
talya je cca 70 km.

PLÁŽ: Vlastní písčito-oblázková pláž s pozvolným 
vstupem do moře, barovým servisem, sprchami 
a WC (lehátka, slunečníky a plážové osušky zdar-
ma) je přímo u hotelu.

POPIS: Příjemný hotel umístěný v zahradě svým 
hostům nabízí vstupní halu s recepcí a směnárnou, 
několik restaurací a barů, diskotéku, konferenční 
prostory, společenskou místnost, obchůdky, mini-
market a kadeřnictví, dva pěkné bazény (lehátka, 
slunečníky a plážové osušky zdarma) a bazén pro 
děti se dvěma tobogány.

INTERNET: Wi-Fi připojení v lobby zdarma nebo 
internetový koutek za poplatek.

POKOJE: Pěkně zařízené klimatizované pokoje 
(v provozu dle klimatických podmínek, min. 18  hod/
den) mají koupelnu s vanou nebo se sprchou a WC, 
DVD přehrávač, SAT-TV, fén, bezpečnostní schrán-
ku, minibar (doplňovaný denně vodou), koutek pro 
posezení a balkon. Na vyžádání dětská postýlka 
zdarma. Dále hotel nabízí prostornější standardní 
pokoj s palandou pro 2–4 osoby, při splnění maxi-
mální obsazenosti v tomto typu pokoje nelze zajis-
tit dětskou postýlku (ani za poplatek). 

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pořádá animační progra-
my, několikrát v týdnu živá hudba. Zdarma plážový 
volejbal, kulečník, fi tness, sauna, stolní tenis a te-
nis. Za poplatek elektronické hry, masáže, turecké 
lázně, tenis s osvětlením a vodní sporty na pláži. Pro 
děti dětské hřiště a miniklub. 

Arcanus Side Resort *****
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 15 let, 2. dítě do 15 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

Animace
v češtině
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Side – Sorgun | TURECKÁ RIVIÉRA

STRAVOVÁNÍ: Ultra All Inclusive.

ULTRA ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–11.00), oběd (12.30–14.00) a večeře (19.00–21.30) formou 
bufetu. Snack (11.00–17.00), vafl e (16.00–17.00). Zmrzlina (12.30–14.00; 
19.00–21.30). Půlnoční polévka (23.00–24.00). Bar na pláži (10.00–18.00). 
Po předchozí rezervaci možnost večeře v restauraci à la carte. Neomeze-
né množství vybraných místních alkoholických a nealkoholických nápojů 
(10.00–24.00). K obědu je zde pro děti možnost dětského menu.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

www.arcanushotels.com
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HOTEL

POLOHA: Příjemný hotelový komplex se 
nachází na klidném místě v oblíbeném 

prázdninovém letovisku Kizilağaç. Nejbližší obchůd-
ky, restaurace a bary jsou cca 50 m v centru měs-
ta, vyhledávané městečko Side je cca 17 km a měs-
tečko Manavgat cca 15 km. Autobusová zastávka je 
v blízkosti hotelu. Vzdálenost od letiště je cca 70 km.

PLÁŽ: Vlastní písčito-oblázková pláž se strmějším 
přístupem do moře (doporučujeme obuv do vody), 
s barovým servisem, sprchami a WC (lehátka, plá-
žové osušky a slunečníky zdarma) se nachází přímo 
u hotelu. Vstup do moře je možný také přes dřevě-
né molo se schůdky. 

POPIS: Hotel je tvořen komplexem bungalovů, které 
jsou umístěny v udržované zahradě. Nabízí vstupní 
halu s recepcí, směnárnu, několik restaurací a barů, 
kavárnu, obchůdky, minimarket, konferenční prosto-
ry, společenskou místnost, diskotéku, kadeřnictví, 

bazén se skluzavkami, dětský bazén se skluzavkami 
a bazén pro nejmenší (lehátka a slunečníky u bazénů 
zdarma). Ofi ciální kategorie hotelu je 4*.

INTERNET: V lobby hotelu a na pokojích je možné 
využít Wi-Fi připojení zdarma, k dispozici je inter-
netový koutek také zdarma. 

POKOJE: Účelně zařízené, klimatizované pokoje 
mají koupelnu se sprchou a WC, vysoušeč vlasů, 
telefon, SAT-TV, minibar, bezpečnostní schránku 
a balkon. Na vyžádání možnost poskytnout dětskou 
postýlku zdarma. V případě dosažení maximální ob-
sazenosti pokoje nelze postýlku poskytnout ani za 
poplatek. Dále hotel nabízí prostornější pokoje typu 
Big pro 2 – 4 osoby, které jsou stejně vybaveny jako 
pokoje standardní.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pořádá pro své hosty 
různé animační denní i večerní programy jak pro 

TURECKÁ RIVIÉRA | Manavgat – Kizilağaç

Iberotel Palm Garden *****
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 14 let, 2. dítě do 14 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

Animace
v češtině
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dospělé, tak pro děti. Zdarma plážový volejbal, basketbal, šipky, kuleč-
ník, sauna, stolní tenis, fi tness, minigolf a tenis bez osvětlení. Za popla-
tek tenis s osvětlením, masáže, služby lázeňského centra a široká nabíd-
ka vodních sportů na pláži. Pro děti je zde dětské hřiště a dětský miniklub.

STRAVOVÁNÍ: Ultra All Inclusive.

ULTRA ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), pozdní snídaně (10.00–11.00), oběd (12.30–14.30) 
a večeře (19.00–21.30) formou bufetu. Odpolední káva, čaj a zákusky 
(16.30–17.30). Zmrzlina (15.00–17.30). Půlnoční polévka (23.30–0.30). 
Neomezené množství místních vybraných alko a nealko nápojů v restau-
racích a barech (10.00–0.30) nebo dle jejich otevírací doby. Jednou týdně 
možnost povečeřet po předchozí rezervaci v à la carte restauracích (tu-
recká nebo italská). Dětské menu a dětský bufet.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /

www.iberotel.com

Manavgat – Kizilağaç | TURECKÁ RIVIÉRA 115
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POLOHA: Hotelový komplex typu Holiday 
Village se nachází na klidném místě v leto-

visku Beldibi. Nejbližší nákupní možnosti, restaurace 
a bary jsou vzdáleny cca 100 m od hotelu a do cen-
tra městečka Kemer je cca 13 km. U hotelu je au-
tobusová zastávka. Letiště je vzdáleno cca 40 km.
PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž s příkřejším vstupem 
do moře má sprchy a WC a je přímo u hotelu (lehát-
ka a slunečníky zdarma, plážové osušky na zálohu). 
POPIS: Hotelový komplex svým hostům nabízí 
vstupní halu s recepcí a směnárnou, dvě restau-
race, několik barů, obchůdky, kavárnu, minimar-
ket, kadeřnictví, společenskou místnost a disko-
téku, dále pak dva pěkné bazény a bazén pro děti 
se skluzavkami a malým tobogánem (lehátka, ma-
trace a slunečníky zdarma).
INTERNET: V lobby hotelu je k dispozici Wi-Fi zdar-
ma nebo lze využít internetový koutek za poplatek.
POKOJE: Zrekonstruované a vybavené pokoje s kli-
matizací (24 hodin denně) mají koupelnu se spr-
chou a WC, vysoušeč vlasů, telefon, SAT-TV, minibar 
(za poplatek, voda zdarma v den příjezdu), bezpeč-
nostní schránku a balkon nebo terasu. Na vyžádá-
ní možnost poskytnout dětskou postýlku zdarma.
RODINNÉ POKOJE PRO 2–5 OSOB: Rodinné poko-
je jsou stejně vybaveny, ale jsou prostornější a sklá-
dají se z ložnice a dětského pokoje s palandou.
RODINNÉ SUITE PRO 3–5 OSOB: Rodinné suite se 
skládají ze dvou ložnic, které jsou odděleny dveřmi.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá 
denní i večerní animační programy. Zdarma je bas-
ketbal, plážový volejbal, šipky, fi tness, sauna, tenis 
bez osvětlení (vybavení na tenis za poplatek) a stol-
ní tenis. Za poplatek elektronické hry, tenis, masá-
že, turecké lázně a vodní sporty na pláži. Pro děti 
je zde k dispozici dětské hřiště a dětský miniklub.
STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.
ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), pozdní snídaně (10.00–11.00), 
oběd (12.30–14.30) a večeře (18.30–21.00) formou 
bufetu. Snack během dne (11.30–16.00). Káva, čaj 
a zákusky (16.00–17.00). Dětský bufet a dětské 
menu. Neomezené množství vybraných místních 
alkoholických a nealkoholických nápojů (9.00–1.00).
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /
www.clubsalima.com.tr

KEMER | Beldibi

Club Salima *****

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 13 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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POLOHA: Komplex bungalovů se nachází 
v klidném prostředí prázdninového leto-

viska Kemer. Nejbližší nákupní možnosti, restaura-
ce a bary jsou cca 500 m v centru městečka Göy-
nük, do centra Kemeru je cca 7 km. Autobusová 
zastávka je u hotelu. Letiště je vzdáleno cca 55 km.
PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž (lehátka a sluneční-
ky zdarma, plážové osušky na zálohu) se strmějším 
vstupem do moře, sprchami a WC je přímo u hotelu. 
POPIS: Hotelový komplex se skládá z několika bun-
galovů, které jsou umístěny v zahradě, a svým hos-
tům nabízí vstupní halu s recepcí, restauraci, několik 
barů, obchůdky, minimarket, společenskou míst-
nost, kadeřnictví a diskotéku, dále pěkný venkovní 
bazén, bazén se skluzavkou a tobogánem a bazén 
pro děti (lehátka, matrace a slunečníky zdarma).
INTERNET: Wi-Fi v areálu hotelu a na pokojích zdar-
ma. Internetový koutek za poplatek.
POKOJE: Příjemně zařízené klimatizované poko-
je (klimatizace v provozu 1.6.-30.9.) mají koupelnu 
s vanou nebo se sprchou a WC, vysoušeč vlasů, te-
lefon, SAT-TV, miniledničku, bezpečnostní schrán-
ku a balkon. Na vyžádání možnost poskytnout dět-
skou postýlku zdarma. 
RODINNÉ POKOJE PRO PRO 3–5 OSOB: Jsou vy-
baveny stejně jako pokoje standardní, jsou však pro-
stornější a mají navíc jednu oddělenou ložnici. 
SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá 
denní i večerní animační programy. Zdarma basket, 

plážový volejbal, šipky, fi tness, sauna, tenis, vstup 
do tureckých lázní a stolní tenis. Za poplatek kuleč-
ník, elektronické hry, masáže a vodní sporty na plá-
ži. Pro děti dětské hřiště a dětský miniklub.
STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.
ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), pozdní snídaně (10.00– 
11.00), oběd (12.30–14.30) a večeře (19.30–21.00) 
formou bufetu. Lehký snack během dne (11.00–
16.00). Káva, čaj a zákusky (17.00–18.00). Půlnoč-
ní snack (23.30–24.00). Po předchozí rezervaci mož-
nost povečeřet v restauraci à la carte 1x za pobyt. 
Neomezené množství vybraných místních alkoho-
lických a nealkoholických nápojů (9.30–24.00). 
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

www.boranmare.com

Kemer – Göynük | KEMER

Club Boran Mare Beach *****

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 12 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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POLOHA: Hotel se nachází v letovisku Ke-
mer se živou atmosférou a nejbližší nákupní 

možnosti, restaurace a bary jsou cca 50 m v centru 
města Kemer. Autobusová zastávka je přímo u ho-
telu. Letiště je vzdáleno cca 55 km.
PLÁŽ: Vlastní oblázková pláž s pozvolným vstupem 
do vody (lehátka, slunečníky a plážové osušky zdar-
ma), s barovým servisem (za poplatek), se sprcha-
mi a WC se nachází u hotelu. Pro děti doporučuje-
me obuv do vody.
POPIS: Příjemný hotel s přátelskou atmosférou 
svým hostům nabízí vstupní halu s recepcí a smě-
nárnou, restauraci, bar, obchůdky, minimarket a dále 
pěkný venkovní bazén s oddělenou částí pro děti 
a se sluneční terasou (lehátka, slunečníky a plážo-
vé osušky zdarma). Ofi ciální kategorie hotelu je 3*.
INTERNET: Wi-Fi připojení k dispozici v lobby a na 
pokojích nebo možnost využít internetový koutek 
za poplatek.
POKOJE: Klimatizované pokoje mají koupelnu se 
sprchou a WC, vysoušeč vlasů, telefon, SAT-TV, DVD, 
miniledničku (při příjezdu naplněna vodou), bezpeč-
nostní schránku (za poplatek) a balkon. Na vyžádá-
ní možnost poskytnout dětskou postýlku zdarma. 
SPORT A ZÁBAVA: V hotelu si můžete zdarma za-
hrát stolní tenis. Letovisko Kemer láká především 
svými krásnými dlouhými plážemi a díky svým pří-
rodním krásám vybízí především k romantickým 
procházkám. 

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.30–10.00), pozdní snídaně (10.00– 
11.00), oběd (12.30–14.00) a večeře (19.30–21.30) 
formou bufetu. Odpolední snack, turecké gözleme 
(14.30–17.00). Káva, čaj a zákusky (17.00–18.00). 
Neomezené množství vybraných místních alkoho-
lických a nealkoholických nápojů (10.00–23.00).

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

www.vikingturizm.com

KEMER | Kemer

Viking Nona Beach ****

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 13 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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POLOHA: Hotelový komplex leží na klid-
ném místě v centru letoviska Kemer. Nej-

bližší obchůdky, restaurace a bary jsou cca 100 m 
v Kemeru. Autobusová zastávka je u hotelu. Letiš-
tě je vzdáleno cca 55 km.
PLÁŽ: Hotel má dvě pláže s pozvolným vstupem do 
vody. Písčitou, vzdálenou cca 1 km, a písčito-obláz-
kovou (lehátka, slunečníky a plážové osušky zdarma) 
s barovým servisem, sprchami a WC cca 600 m od 
hotelu. K přepravě na pláže jsou k dispozici hotelové 
minibusy, které jezdí od hotelu každých 20 minut.
POPIS: Hotel se skládá z hlavní budovy a budov 
vedlejších a nabízí vstupní halu s recepcí a smě-
nárnou, dvě restaurace, několik barů, kavárnu, 
obchůdky, minimarket, společenskou místnost, 
konferenční prostory, kadeřnictví a diskotéku, 
dále pěkný venkovní bazén, bazén se skluzavkou 
pro děti (lehátka, matrace a slunečníky zdarma) 
a vnitřní bazén.
INTERNET: Wi-Fi připojení v lobby a na pokojích 
zdarma nebo internetový koutek za poplatek.
POKOJE: Příjemně zařízené klimatizované poko-
je (24 hodin denně) mají koupelnu se sprchou nebo 
s vanou a WC, vysoušeč vlasů, telefon, SAT-TV, DVD, 
miniledničku, bezpečnostní schránku (za poplatek) 
a balkon. Na vyžádání možnost poskytnout dětskou 
postýlku zdarma. 
SPORT A ZÁBAVA: Hotel pořádá animační pro-
gramy. Zdarma šipky, fi tness a sauna. Za poplatek 

kulečník, elektronické hry, masáže a služby lázeň-
ského centra. Pro děti je zde k dispozici dětský mi-
niklub.

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.30–10.00), pozdní snídaně (10.00– 
11.00), oběd (12.30–14.00) a večeře (19.30–21.30) 
formou bufetu. Odpolední snack, gözleme (14.30–
17.00). Káva, čaj a zákusky (17.00–18.00). Neome-
zené množství vybraných místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů (10.00–24.00). 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

www.vikingturizm.com

Kemer | KEMER

Viking Star *****

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 13 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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HOTEL

POLOHA: Hotelový komplex se nachází 
v oblíbeném prázdninovém letovisku Ko-

nakli. Nejbližší obchůdky, restaurace a bary, kte-
ré jsou vzdáleny cca 250 m od hotelu, se nacházejí 
v centru městečka Konakli. Do centra města Ala-
nya se živou atmosférou je cca 12 km. Autobusová 
zastávka se nachází přímo před hotelem. Letiště je 
vzdáleno cca 110 km od hotelu.
PLÁŽ: Vlastní rozlehlá písčito-oblázková pláž s ba-
rovým servisem, sprchami a WC (lehátka a sluneč-
níky zdarma, plážové osušky za zálohu cca 5 EUR, 
výměna osušky za poplatek cca 2 EUR) se nachá-
zí přímo u hotelu. 
POPIS: Příjemný rodinný hotelový komplex s přátel-
skou atmosférou se skládá z několika budov rozlo-
žených v pěkné, udržované a vzrostlé zahradě. Hotel 
svým hostům nabízí vstupní halu s recepcí a smě-
nárnou, restauraci, tři bary, diskotéku, obchůdky, 
minimarket, kadeřnictví, konferenční prostory, spo-
lečenskou místnost a dva venkovní bazény a bazén 

pro děti (lehátka a slunečníky jsou u bazénů zdar-
ma). Součástí hotelu je také aquapark.
INTERNET: V lobby hotelu a v některých pokojích 
je k dispozici Wi-Fi připojení zdarma nebo interen-
tový koutek za poplatek.
POKOJE: Klimatizované a příjemně zařízené poko-
je, které jsou nově zrekonstruované, mají koupelnu 
s vanou nebo sprchou a WC, telefon, vysoušeč vla-
sů, SAT-TV, miniledničku, bezpečnostní schránku (za 
poplatek 2 EUR/den) a balkon nebo terasu. Dětská 
postýlka je k dispozci na vyžádání zdarma. Dále ho-
tel nabízí prostornější rodinné pokoje pro 2–4 oso-
by, které mají navíc palandu.
SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá růz-
né denní i večerní animační programy. Zdarma bas-
ketbal, stolní tenis, šipky, fotbal, fi tness a plážový 
volejbal. Za poplatek lázeňské centrum, sauna, ma-
sáže, kulečník, minigolf a elektronické hry. Na plá-
ži můžete využít nabídku vodních sportů za popla-
tek. Pro děti je v hotelu k dispozici dětský miniklub 

TURECKÁ RIVIÉRA | Alanya – Konakli

Club Turtas ****
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 12 let, 2. dítě do 6 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

VÝHODY NA FIRST MINUTE
●  Pokoj s výhledem na moře nebo s bočním 

výhledem na moře při závazné objednávce 
do 31. 3. 2015.

Animace
v češtině
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Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

NÁŠ
TIP
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V tomto hotelu natáčel režisér ZDENĚK TROŠKA

a dětské hřiště. Nedaleko hotelu se nachází typické turecké menší tržiš-
tě, které stojí za návštěvu.
STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.
ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.30–10.00), oběd (12.30–14.00) a večeře (19.00–21.00) formou 
bufetu. Lehký snack, turecká pitta, pizza během dne (11.00–17.00). Turec-
ký snack (10.00–17.00). Odpolední káva, čaj a zákusky (17.00–18.00). Půl-
noční polévka (23.00–23.30). Neomezené množství nealkoholických a al-
koholických vybraných místních nápojů v restauracích a barech dle jejich 
otevírací doby (10.00–24.00).
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /
www.clubturtas.com.tr
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Blue Club a Croco Club – to je garance spokojeného úsměvu

JIŽ BRZY
VE VAŠICH
KINECH!



HOTEL

CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ !  ●  www.blue-style.cz

POLOHA: Hotelový komplex je umístěn na 
klidném místě v letovisku Konakli. Nejbližší 

nákupní možnosti, restaurace a bary jsou v centru 
Konakli cca 100 m od hotelu. Autobusová zastávka 
je přímo u hotelu. Vzdálenost od letiště je 113 km.
PLÁŽ: Vlastní písčito-oblázková pláž (lehátka, slu-
nečníky a plážové osušky zdarma) s barovým servi-
sem, sprchami a WC je přímo u hotelu. 
POPIS: Pěkný hotelový komplex se zahradou svým 
hostům nabízí vstupní halu s recepcí a směnárnou, 
dvě restaurace, tři bary, diskotéku, obchůdky, kon-
ferenční prostory, minimarket, kadeřnictví a spo-
lečenskou místnost. Je zde pěkný venkovní bazén, 
bazén pro děti se skluzavkami (lehátka a sluneční-
ky zdarma) a jeden vnitřní bazén. 
INTERNET: Internetový koutek nebo Wi-Fi připo-
jení v lobby hotelu a na některých pokojích zdarma.
POKOJE: Komfortně zařízené klimatizované poko-
je (24 hodin denně) mají koupelnu se sprchou nebo 
s vanou a WC, SAT-TV, telefon, vysoušeč vlasů, mi-
nibar (denně doplňovaný vodou a nealko nápoji), 
bezpečnostní schránku a balkon. Dětská postýlka 
na vyžádání zdarma. Hotel také nabízí ubytování 
v prostornějších pokojích typu Large, některé po-
koje mají palandy.
SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá růz-
né animační a večerní programy. Zdarma je plážový 
volejbal, basketbal, šipky, fi tness, sauna, stolní te-
nis a tenis během dne. Za poplatek je půjčení raket, 

masáže, kulečník, lázeňské centrum, tenis s osvět-
lením. Na pláži vodní sporty za poplatek. Pro děti 
je zde miniklub, dětské menu, dětský bufet a dět-
ské hřiště. 
STRAVOVÁNÍ: Ultra All Inclusive. 
ULTRA ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–11.00), oběd (12.30–14.00) a veče-
ře (19.00–21.00) formou bufetu. Snack během dne 
(10.00–17.00), odpolední káva (17.00–17.30) a půl-
noční polévka (0.00–1.00). Jedenkrát za pobyt mož-
nost povečeřet v jedné z à la carte restaurací po 
předchozí rezervaci. Neomezené množství míst-
ních vybraných alkoholických a nealkoholických 
nápojů (10.00–3.00) v restauracích a barech dle je-
jich otevírací doby.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /
www.clubinsula.com

TURECKÁ RIVIÉRA | Alanya – Konakli

Insula Resort *****

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 12 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

NÁŠ
TIP

VÝHODY NA FIRST MINUTE
●  Pokoj s výhledem na moře nebo s bočním 

výhledem na moře při závazné objednávce 
do 30. 4. 2015 (neplatí pro pokoj typu Large).



HOTEL

Nejkratší cesta k vaší dovolené  ●  226 036 036  ●  www.blue-style.cz

POLOHA: Hotel je umístěn na klidném mís-
tě v letovisku Konakli, které je vzdáleno cca 

113 km od letiště. Nejbližší nákupní možnosti, re-
staurace a bary jsou v centru Konakli cca 200 m. Au-
tobusová zastávka je cca 100 m od hotelu.
PLÁŽ: Vlastní písčito-oblázková pláž (lehátka, slu-
nečníky a plážové osušky zdarma) s barovým servi-
sem, se sprchami a s WC je přímo u hotelu. 
POPIS: Hotelový komplex se zahradou se skládá ze 
tří několikapatrových budov a svým hostům nabízí 
vstupní halu s recepcí a směnárnou, dvě restaura-
ce, několik barů, diskotéku, obchůdky, konferenč-
ní prostory, minimarket, kadeřnictví a společen-
skou místnost. Je zde pěkný venkovní bazén, bazén 
pro děti se skluzavkami (lehátka a slunečníky jsou 
u bazénů k dispozici zdarma) a jeden vnitřní bazén. 
INTERNET: Internetový koutek a Wi-Fi připojení 
v některých pokojích i v lobby hotelu zdarma.
POKOJE: Komfortně zařízené klimatizované poko-
je (klimatizace v provozu 24 hodin denně) mají kou-
pelnu se sprchou nebo vanou a WC, SAT-TV, tele-
fon, vysoušeč vlasů a balkon. Je zde bezpečnostní 
schránka a minibar (denně doplňovaný nealko ná-
poji). Dětská postýlka na vyžádání zdarma. 
RODINNÉ POKOJE: Mají stejné vybavení jako po-
koje standardní, jsou prostornější a mají navíc jed-
nu oddělenou ložnici.
SPORT A ZÁBAVA: Hotel pořádá různé animační 
programy. Zdarma je plážový volejbal, basketbal, 

šipky, fi tness, sauna a stolní tenis. Za poplatek je 
půjčení raket, billiard, masáže, lázně, tenis s osvět-
lením. Na pláži vodní sporty za poplatek. Pro děti je 
zde miniklub a dětské hřiště. 
STRAVOVÁNÍ: Ultra All Inclusive.
ULTRA ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), pozdní snídaně (10.00–11.00), 
oběd (12.30–14.00) a večeře (19.00–21.00) formou 
bufetu. Snack během dne (11.00–17.00), odpolední 
káva (17.00–17.30) a půlnoční polévka (24.00–1.00). 
Neomezené množství místních vybraných alkoho-
lických a nealkoholických nápojů (10.00–3.00). Je-
denkrát za pobyt možnost povečeřet v jedné z à la 
carte restaurací po předchozí rezervaci.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /

www.clubinsula.com

Alanya – Konakli | TURECKÁ RIVIÉRA

Club Insula *****

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 12 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

NÁŠ
TIP

VÝHODY NA FIRST MINUTE
●  Pokoj s výhledem na moře nebo s bočním 

výhledem na moře při závazné objednávce 
do 30. 4. 2015.
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TURECKÁ RIVIÉRA | Alanya – Konakli

POLOHA: Hotel se nachází v letovisku Ko-
nakli. Městečko Konakli se spoustou re-

staurací, barů a obchůdků je vzdáleno cca 150 m 
od hotelu, Alanya cca 12 km. Autobusová zastávka 
je v blízkosti hotelu. Letiště cca 110 km.
PLÁŽ: Hotel má písčito-oblázkovou pláž se strměj-
ším vstupem do moře (lehátka a sluneční zástěny 
zdarma, ručníky za poplatek), s barovým servisem, 
se sprchami a WC. Hotel je od pláže cca 50 m, je od-
dělen místní komunikací a také k ní vede podchod.
POPIS: Hotelový komplex má vstupní halu s recepcí 
a směnárnou, restauraci a tři bary, kadeřnictví, mi-
nimarket, obchůdky, konferenční prostory, vnitřní 
bazén, bazén se skluzavkami (v provozu v hotelem 
vymezených časech), bazén pro děti a malá vířivka 
(lehátka a slunečníky zdarma). 
INTERNET: Wi-Fi připojení zdarma v lobby hotelu.
POKOJE: Příjemně zařízené klimatizované pokoje 
(24 hodin denně) mají koupelnu s vanou nebo spr-
chou a WC, vysoušeč vlasů, telefon, SAT-TV, mini-
ledničku (doplňována vodou – 0,5 l láhev na osobu), 
bezpečnostní schránku (za poplatek cca 10 EUR/tý-
den) a balkon. Dětská postýlka zdarma na vyžádání. 
Dále hotel nabízí pokoje typu Eco, které jsou vyba-
veny stejně jako pokoje standardní, ale jsou umís-
těny v prvním patře a nemají balkon.
RODINNÉ POKOJE: Rodinné pokoje jsou stejně vy-
baveny jako pokoje standardní, jsou prostornější 
a mají navíc jednu oddělenou ložnici.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá pří-
ležitostně různé animační a večerní programy. Zdar-
ma plážový volejbal, šipky, kulečník, fi tness a stolní 
tenis. Za poplatek turecké lázně, sauna a masáže. 
Na pláži nabídka vodních sportů za poplatek. Pro 
děti je zde miniklub a dětské hřiště.
STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.
ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.30–10.00), oběd (12.00–14.30) a veče-
ře (19.00–21.00) formou bufetu. Odpolední snack 
(12.00–17.00). Odpolední káva, čaj a zákusky (17.00–
18.00). Půlnoční polévka (23.00–24.00). Neomeze-
né množství vybraných místních alkoholických a ne-
alkoholických nápojů (10.00–24.00).
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /

www.atlasbeachhotel.com

Atlas Beach ****

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 13 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

NÁŠ
TIP
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POLOHA: Hotel se nachází v prázdnino-
vém letovisku Alanya, nejbližší obchůdky, 

restaurace a bary jsou vzdáleny cca 100 m. Cent-
rum města Alanye, které je velmi vyhledávané pro 
svoji neopakovatelnou atmosféru, je cca 1,5 km od 
hotelu a vzdálenost od letiště je cca 125 km. Pro 
přepravu můžete využít místní autobusy nebo tzv. 
dolmuše, autobusová zastávka se nachází v těsné 
blízkosti hotelu.
PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž s příkřejším vstupem 
do vody, s barovým servisem a sprchami (lehátka, 
slunečníky jsou k dispozici zdarma, plážové osušky 
jsou k dispozici za zálohu) se nachází cca 30 m od 
hotelu, od kterého je oddělena místní komunikací.
POPIS: Oblíbený hotel se skvělými službami se sklá-
dá se z několika budov a nabízí vstupní halu s recep-
cí a směnárnou, tři restaurace, čtyři bary, kavárnu, 
obchůdky, minimarket, společenskou a konferenční 
místnost, dva bazény a bazén se skluzavkou pro děti 
(lehátka a slunečníky u bazénů zdarma).
INTERNET: Wi-Fi v lobby zdarma.
POKOJE: Klimatizované pokoje (klimatizace v pro-
vozu 24 hodin denně 1. 5.–31. 10.) mají koupelnu 
se sprchou a WC, telefon, vysoušeč vlasů, SAT-TV, 
minibar (nealko nápoje zdarma) servis na přípravu 
kávy a čaje, bezpečnostní schránku a balkon. Dět-
ská postýlka na vyžádání zdarma. Dále hotel nabí-
zí prostornější rodinné pokoje pro 3 – 4 osoby, kte-
ré se skládají ze dvou oddělených ložnic.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pořádá příležitostně den-
ní i večerní animační programy. Zdarma stolní te-
nis, šipky, kulečník a plážový volejbal nebo fi tness. 
Za poplatek sauna a masáže. Na pláži vodní spor-
ty za poplatek. Pro děti je zde menší dětské hřiště. 
STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.
ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.30), oběd (12.30–14.00) a veče-
ře (19.00–21.30) formou bufetu. Lehký snack bě-
hem dne (12.00–17.30). Zmrzlina (12.00–17.00). 
Káva, čaj a zákusky (11.00–19.00). Půlnoční snack 
(22.00–6.00). Možnost povečeřet 1x za pobyt po 
předchozí rezervaci v restauraci à la carte. Neo-
mezené množství místních vybraných alko a neal-
ko nápojů 24 hodin denně. 
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /
www.monarthotels.com

Alanya | TURECKÁ RIVIÉRA

Monart City ****

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 12 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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VÝHODY NA FIRST MINUTE
●  Pokoj s výhledem na moře nebo s bočním 

výhledem na moře při závazné objednávce 
do 31. 3. 2015.

Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

NÁŠ
TIP
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TURECKÁ RIVIÉRA 

HOTEL

POLOHA: Hotel je v letovisku Alanya. Re-
staurace a obchůdky cca 200 m. Autobus. 

zastávka je v blízkosti hotelu. Letiště je cca 125 km.
PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž se strmějším vstu-
pem do vody (lehátka a slunečníky zdarma, pláž. 
osušky za zál. 10 EUR/týd.) s barem (nealko nápoje 
zdarma), sprchami a WC je u hotelu. 
POPIS: Hotel má recepcí, směnárnu, restauraci, 2 
bary, minimarket, bazén s oddělenou částí pro děti 
se 2 skluzavkami (lehátka a slunečníky zdarma). 
POKOJE: Klimatizované pokoje s koupelnu s vanou 
nebo se sprchou a WC, fén, telefon, SAT-TV, mi-
niledničku, bezpeč. schránku (za popl. cca 2 EUR) 

a balkon. Dětská postýlka zdarma na vyžádání. Men-
ší pokoje Eco vybavené stejně jako pokoje standard-
ní jsou v prvním podlaží. 
INTERNET: Wi-Fi v lobby hotelu a na pokojích je 
zdarma, internet kavárna za popl. (cca 3 EUR/hod).
SPORT A ZÁBAVA: Zdarma menší fi tness, stolní 
tenis, šipky, plážový volejbal. Za poplatek kuleč-
ník, masáže, sauna, vířivka a vodní sporty na pláži.
STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.
ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), oběd (12.30–14.00) a večeře 
(19.00–21.00) formou bufetu. Snack (11.00–18.00), 
půlnoční polévka (23.00–24.00). Neomezené množ-
ství místních alko a nealko nápojů (10.00–24.00). 
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /
www.alyahotels.com

AlanyaSunny Hill Alya ****

Blue Diamond Alya ****HOTEL

POLOHA: Hotel je na kopečku s výhledem 
na Kleopatřinu pláž. Restaurace, obchůdky 

cca 300 m, Alanya cca 800 m, letiště cca 120 km.
POPIS: Hotel má vstupní halu s recepcí, směnárnu, 
restauraci, 2 bary, kavárnu, minimarket a 2 bazény 
(1 s oddělenou částí pro děti). Lehátka a slunečníky 
zdarma. Ofi ciální kategorie hotelu je 3*.
PLÁŽ: Kleopatřina pláž je cca 300 m od hotelu a je 
oddělena místní komunikací (lehátka a slunečníky 
za poplatek, plážové osušky na zálohu cca 10 EUR/
týden). Hotelový minibus na pláž zdarma.
INTERNET: V lobby a na pokojích Wi-Fi zdarma. In-
ternetová kavárna za poplatek. 

POKOJE: Klimatizované pokoje s balkonem nebo te-
rasou mají koupelnu s vanou nebo se sprchou a WC, 
fén, SAT-TV, telefon, miniledničku a bezp. schránku 
(cca 2 EUR/den). Dětská postýlka na vyžádání zdarma. 
SPORT A ZÁBAVA: Zdarma fi tness, stolní tenis, vo-
lejbal. Za poplatek sauna, masáže, vířivka a kuleč-
ník. Vodní sporty na pláži za poplatek. 
STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.
ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), oběd (12.30–14.00) a ve-
čeře (19.00–21.00) formou bufetu. Snack (11.00–
18.00), půlnoční polévka (23.30–24.00). Neome-
zené množství vybraných místních alko a nealko 
nápojů (10.00–24.00).
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /
www.alyahotels.com 

Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 12 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 7 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

Alanya – Oba

126

VÝHODY NA FIRST MINUTE
●  Pokoj s výhledem na moře nebo s bočním 

výhledem na moře při závazné objednávce 
do 30. 4. 2015.

VÝHODY NA FIRST MINUTE

●  Láhev vína a ovocný koš na pokoj při 
závazné objednávce do 30. 4. 2015.

NÁŠ
TIP

NÁŠ
TIP
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Alanya – Oba  | TURECKÁ RIVIÉRA

POLOHA: Hotel se nachází v prázdninovém 
letovisku Alanya. Nejbližší nákupní mož-

nosti, restaurace a bary jsou vzdáleny cca 100 m 
v centru městečka Oba. Centrum města Alanya je 
cca 5 km. Autobusová zastávka se nachází cca 50 m 
od hotelu. Vzdálenost od letiště je cca 125 km.
PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž s příkřejším vstupem 
do moře (doporučujeme obuv do vody) s barovým 
servisem (za poplatek kromě vody a ovocných limo-
nád), sprchami a WC (lehátka, slunečníky zdarma, 
matrace za poplatek) se nachází cca 60 m od hotelu 
a je oddělena pobřežní promenádou s podchodem.
POPIS: Hotel má vstupní halu s recepcí, směnár-
nou, restauraci, bar, obchůdky, minimarket, kon-
ferenční místnost a dva bazény, jeden s oddělenou 
částí pro děti a s tobogánem (lehátka a sluneční-
ky zdarma).  
INTERNET: V lobby hotelu a na pokojích je možné 
využít Wi-Fi připojení zdarma.
POKOJE PRO 2–3 OSOBY: Klimatizované pokoje 
mají koupelnu se sprchou a WC, fén, telefon, SAT-
-TV, miniledničku (denně doplňována voda), bez-
pečnostní schránky (za poplatek) a balkon. Na vy-
žádání dětská postýlka zdarma. Hotel dále nabízí 
pokoje pro 2–4 osoby, které mají 4 samostatná lůž-
ka a jsou prostornější.
RODINNÉ POKOJE PRO 3–5 OSOB: Jsou stejně 
vybaveny, ale mají navíc jednu oddělenou ložnici 
a v některých pokojích mohou mít palandu.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá 
denní a večerní zábavné programy. V hotelu si klien-
ti mohou zdarma zahrát stolní tenis, šipky a plážový 
volejbal. Za poplatek masáže a kulečník. Na pláži je 
možné využít nabídku vodních sportů za poplatek. 
STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.30–10.00), oběd (12.30–14.00) a večeře 
(19.00–21.00) formou bufetu. Lehký snack během 
dne (10.00–16.00), odpolední káva a čaj (16.00–
17.00). Půlnoční polévka (23.30–00.30). Neomeze-
né množství vybraných místních alkoholických a ne-
alkoholických nápojů (10.00–23.30). Bar na pláži 
(10.00–19.00) – voda, káva, čaj a ovocné limonády.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /
www.otelmontecarlo.com

Monte Carlo ****

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 12 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

NÁŠ
TIP
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HOTEL

HOTEL
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Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

AlanyaCaligo Apart Hotel ***

POLOHA: Hotel se nachází na klidném 
místě v oblíbeném letovisku Alanya u vy-

hledávané Kleopatřiny pláže. Do centra města Ala-
nya je cca 150 m. Nejbližší nákupní možnosti a re-
staurace  jsou cca 50 m, letiště je cca 130 km.
PLÁŽ: Písčitá Kleopatřina pláž s příkřejším vstupem 
do moře je cca 50 m od hotelu a je oddělena místní 
komunikací (lehátka a slunečníky jsou za poplatek)
POPIS: Hotel nabízí recepci, směnárnu, restaura-
ci, bar a bezp. schránky (za poplatek).  Je zde menší 
bazén (lehátka a slunečníky jsou u bazénu zdarma).
INTERNET: Wi-Fi připojení je na recepci a na ně-
kterých pokojích zdarma. 

STUDIA: Standardně zařízená klimatizovaná stu-
dia mají koupelnu se sprchou a WC, vysoušeč vlasů, 
SAT-TV, balkon, miniledničku, vybavený kuchyňský 
koutek a koutek k posezení. Na vyžádání je možné 
zajistit dětskou postýlku zdarma. 
APARTMÁNY: Prostornější apartmány jsou stej-
ně vybaveny jako studia a mají oddělenou ložnici.
SPORT A ZÁBAVA: Hotel svou skvělou polohou vy-
bízí romantickým procházkám po promenádě podél 
Kleopatřiny pláže. Za návštěvu stojí místní  přístav. 
Autobusová zastávka je cca 150 m od hotelu. Zdarma 
stolní tenis nebo vodní sporty na pláži za poplatek. 
STRAVOVÁNÍ: Bez stravování nebo možnost po-
lopenze.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /
www.caligoapart.com

POLOHA: Hotel se nachází na jednom z nej-
oblíbenějších míst letoviska Alanya – u Kleo-

patřiny pláže. Nejbližší nákupní možnosti a  restau-
race jsou cca 100 m a centrum Alanye cca 1,5 km. 
Autobusová zastávka je přímo u hotelu. Vzdálenost 
od letiště je cca 125 km.
PLÁŽ: Proslulá písčitá Kleopatřina pláž (lehátka 
a slunečníky jsou na pláži k dispozici za poplatek) je 
oddělena pobřežní komunikací a od hotelu je vzdá-
lena cca 30 m. Vstup do moře je pozvolný.
POPIS: Hotel s přátelskou atmosférou s recepcí 
a směnárnou, restauraci, 2 bary, minimarket a ba-
zén (lehátka a slunečníky jsou u bazénu zdarma).

INTERNET: V hotelu je Wi-Fi nebo internetový kou-
tek v lobby za poplatek cca 1 EUR/den.
POKOJE: Klimatizované pokoje mají koupelnu s va-
nou nebo sprchou a WC, telefon, fén, SAT-TV, mini-
ledničku, bezp. schránku (za poplatek 2 EUR/den) 
a balkon. Dětská postýlka na vyžádání zdarma.
SPORT A ZÁBAVA: Zdarma plážový volejbal a stol-
ní tenis. 
STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.
ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.30–10.00), oběd (12.30–14.00) a večeře 
(19.00–21.00) formou bufetu. Káva, čaj a zákusky 
(16.30–17.00). Neomezené množství nealko a alko 
vybraných místních nápojů (10.00–23.00).
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /
www.melissa-hotel.net

Alanya – Kleopatřina plážMelissa ***
TURECKÁ RIVIÉRA

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 15 let, 2. dítě do 15 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 12 let, 2. dítě do 4 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

NÁŠ
TIP

NÁŠ
TIP

VÝHODY NA FIRST MINUTE
●  Pokoj s výhledem na moře nebo s bočním 

výhledem na moře při závazné objednávce 
do 28. 2. 2015.
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POLOHA: Hotel leží na klidném místě v prázdnino-
vém letovisku Ortakent. Do centra Yahşi, kde jsou 
nejbližší restaurace, bary a nákupní možnosti je to 
cca 300 m. Centrum města Bodrumu je cca 10 km. 
Autobusová zastávka je vzdálena cca 50 m od ho-
telu. Vzdálenost od letiště cca 45 km.
PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem 
do moře se nachází cca 300 m od hotelu. K dispozi-
ci je barový servis (za poplatek). Lehátka a sluneč-
níky (za poplatek, po využítí služeb barového ser-
visu zdarma). 
POPIS: Menší hotel s rodinnou atmosférou svým 
hostům nabízí vstupní halu s recepcí a směnárnou, 
restauraci a bar. Na recepci jsou k dispozici bezpeč-
nostní schránky (za poplatek cca 2 EUR/den). V za-
hradě je bazén pro dospělé a bazén pro děti (lehát-
ka, slunečníky a matrace jsou k dispozici zdarma). 
INTERNET: Hosté mohou využít Wi-Fi připojení na 
recepci a v lobby zdarma. 
POKOJE: Jednoduše a účelně zařízené klimatizo-
vané pokoje mají koupelnu se sprchou nebo vanou 
a WC, telefon, SAT-TV, vysoušeč vlasů a balkon. Na 
vyžádání možnost zajistit dětskou postýlku zdarma. 
SPORT A ZÁBAVA: Zdarma si můžete zahrát plá-
žový volejbal, šipky nebo stolní tenis. Pro děti je 
zde dětské hřiště. Výhodou hotelu je blízkost měs-
ta Bodrum, kde je možné navštívit různé historické 
památky (zrekonstruovaný amfi teátr, hrad sv. Pet-
ra apod.) nebo samotné centrum města.

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.30–10.00), oběd (12.30–14.00) a veče-
ře (19.30–21.30) formou bufetu. Odpolední snack 
(17.00–18.00). Bar u bazénu (10.00–23.00). Neo-
mezené množství místních vybraných alkoholic-
kých a nealkoholických nápojů v barech dle jejich 
otevírací doby (10.00–23.00).

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

www.bodrumkrissotel.com

Ortakent | BODRUM

Kriss Otel ***
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ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 12 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu
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Naskenujte QR kód a získejte 
on-line kompletní informace o Řecku

ZÁKLADNÍ 
INFORMACE

Doba letu z Prahy cca 2,5 hodiny (dle destinace)

Časový rozdíl +1 hodina

Měna Euro (1 EUR = 100 centů)

Elektrické napětí 220 V

Cestovní pas 
a vízum

občan ČR – platný cestovní pas 
nebo občanský průkaz, vízum 
není nutné

Hlavní město Athény

Ofi ciální jazyk řečtina

Uvedené informace jsou platné v době tisku katalogu. Aktuální 
informace o vstupech do země naleznete na www.mzv.cz.
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ŘECKO
a řecké ostrovy

Samos

Středozemní 
moře

Egejské
moře

ALBÁNIE

TURECKO

MAKEDONIE

Athény

Zakynthos

Korfu

Kréta

Rhodos

Kos

ŘECKO

100 km

Samos

RHODOS strana 132
KOS  strana 140
KRÉTA  strana 146
ZAKYNTHOS  strana 152
SAMOS  strana 156
KORFU strana 162



Kompletní informace o destinaci naleznete na webu www.blue-style.cz.
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SAMOS
Samos láká stále více turistů. Ostrov je proslulý pěstováním vinné révy. Míst-
ní muškátové víno dokonce získalo mnoho domácích i mezinárodních oceně-
ní. Hlavní město Samos se nachází v krásném zálivu a je zároveň největším pří-
stavem. Samos, rodiště matematika Pythagora, patří mezi nejzelenější ostrovy 
Egejského moře. 

NOVINKA

KORFU
Všudypřítomné cikády, nekonečné háje plné olivovníků, úžasná vůně bohaté fl óry, 
vynikající řecké speciality, sladký likér kum kuat, přátelští obyvatelé a neuvěři-
telné západy slunce – to vše a ještě mnohem více nabízí ostrov Korfu nazýva-
ný „zelenou perlou Jónského moře“. Není divu, že tak zajímavé místo se v minu-
losti stalo cílem mýtických, ale i skutečných osobností. Podle řeckých legend na 
Korfu přistál sám Odysseus. Doložené jsou také pobyty císařovny Alžběty „Sisi“, 
manželky Františka Josefa I., která si zde nechala postavit velký zámek Achille-
ion. Dnes patří k nejnavštěvovanějším místům na ostrově.

ZAKYNTHOS
Zakynthos je nejjižněji položený ostrov z Jónského souostroví a řadí se mezi nej-
zelenější z Řecka. Okouzlí vás průzračné moře, které září několika modrými od-
stíny a dává tomuto ostrovu kouzelnou atmosféru. Benátčané Zakynthos nazý-
vali „květinou východu“ a v mytologii se dokonce praví, že bohyně lovu Artemis 
a bůh světla Apollon trávili svůj volný čas právě zde. Pobyt na Zakynthosu by zce-
la jistě nebyl úplný bez návštěvy jedné z nejfotografovanějších pláží světa Na-
vagio, nádherné přírodní scenérie. Vítejte na Zakynthosu!

RHODOS
Romantická a tajemná zákoutí sluncem prozářeného kraje budete zbožňovat 
pro záplavu vůní a barev. Bájný ostrov mnoha tváří vás uchvátí průzračným Stře-
dozemním a Egejským mořem, překrásnými plážemi i svými poutavými legen-
dami. Vítejte v „kraji Slunce“ na ostrově boha Dia, pomyslném mostě mezi ev-
ropskou kulturou a Orientem! 

KOS
Okouzlí vás malebné zátoky, olivové háje, vinice a svěží hornatá krajina. Objevte 
s námi panenskou přírodu ostrova, která je typická svou přirozeností. Celý ostrov 
dýchá tradiční řeckou kulturou a do dnešní doby jsou zde zachována tradiční ře-
mesla jako hrnčířství nebo tkalcovství. Kos, rodiště Hippokrata, je také proslulý 
tymiánovým medem, ze kterého místní obyvatelé připravují ty nejlepší dezerty. 
Kos také disponuje velmi dobře značenou sítí cyklostezek a má vynikající polohu, 
která umožňuje podnikat lodní výlety na okolní ostrovy a na tureckou pevninu.

KRÉTA
Bájný ostrov, který byl milován řeckými bohy, si zamilujete i vy pro jeho dlou-
hé písčité pláže, romantické zálivy s průzračně čistým mořem a malebná hor-
ská údolí. Podle starořeckých mýtů je Kréta považována za místo zrození boha 
Dia – vládce olympských bohů. Nechte se prostoupit mýty a legendami a nasaj-
te vůni tohoto nezapomenutelného ostrova. Kréta je největší a nejvýznamnější 
řecký ostrov, který okouzlí každého návštěvníka!

STŘEDOMOŘSKÁ POHODA 
Olivové háje a tyrkysové moře pod blankytnou oblohou, hřejivé sluneční 
paprsky a bílé domečky poskládané jako kostky na úbočí svahu nad přístavem 
– to je typický obrázek Řecka, jako stvořený pro vaši báječnou dovolenou. 
Neváhejte ochutnat pestrou a zdravou řeckou kuchyni v některé z místních 
taveren s přátelskou obsluhou. 
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HOTEL

POLOHA: Luxusní hotelový komplex se 
nachází v mírném svahu na klidném mís-

tě v oblíbeném letovisku Kiotari. Nejbližší nákup-
ní možnosti, restaurace a bary jsou vzdáleny cca 
500 m od hotelu, centrum městečka Lardos je vzdá-
leno cca 3,5 km, město Lindos je cca 8 km a měs-
to Rhodos cca 50 km. Autobusová zastávka je cca 
100 m. Vzdálenost od letiště je cca 55 km.

PLÁŽ: Široká písčito-oblázková pláž s pozvolným 
vstupem do moře (lehátka a slunečníky zdarma, plá-
žové osušky na zálohu), s barovým servisem, sprcha-
mi a WC je přímo u hotelu (z odlehlejší části hotelo-
vého komplexu vede na pláž podchod).

INTERNET: Wi-Fi připojení v lobby a na některých 
pokojích za poplatek.

POPIS: Rodinný hotelový komplex se skládá z hlav-
ní budovy a z menších budov, které jsou umístěny 

v rozlehlé zahradě. Hotelovým hostům je k dispo-
zici vstupní hala s recepcí a směnárnou, několik re-
staurací a barů, obchůdky, minimarket, vnitřní ba-
zén, tři venkovní bazény, dětský bazén a aquapark 
se šesti skluzavkami (lehátka a slunečníky jsou u ba-
zénů zdarma). 

POKOJE: Velmi příjemné a moderně zařízené kli-
matizované pokoje mají koupelnu s vanou nebo spr-
chou a WC, telefon, vysoušeč vlasů, LCD SAT-TV, 
miniledničku a bezpečnostní schránku. Každý po-
koj má balkon nebo terasu. Na vyžádání je k dispo-
zici dětská postýlka zdarma. 

RODINNÉ POKOJE: Jsou stejně vybavené jako stan-
dardní pokoje, ale mají navíc jednu oddělenou lož-
nici. Dále hotel nabízí pokoje typu Superior, které 
jsou stejně vybaveny jako pokoje rodinné, jsou však 
prostornější, mají výhled do zahrady a některé na-
víc soukromý bazének.

RHODOS | Kiotari – Lardos

Lindos Imperial Resort & Spa *****

Animace
v češtině
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Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

NÁŠ
TIP

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 12 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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SPORT A ZÁBAVA: Hotel pořádá pro své hosty animační a zábavné pro-
gramy. Zdarma si můžete zahrát basketbal, plážový volejbal, šipky, stol-
ní tenis, sauna, tenis bez osvětlení, vířivka, fi tness a fotbal. Za poplatek 
kulečník, elektronické hry, služby lázeňského centra, tenis s osvětlením. 
Dále jsou k dispozici vodní sporty na pláži také za poplatek. Pro děti je zde 
dětské hřiště.

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive. 

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), oběd (12.30–14.30) a večeře (18.30–21.30) formou 
bufetu. Brzká a pozdní kontinentální snídaně (6.30–7.00 a 10.00–11.00). 
Snack a zmrzlina (12.00–16.30). Půlnoční snack v hlavním baru (23.00–
24.00). Po předchozí rezervaci lze povečeřet v restauraci nabízející stře-
domořskou a italskou kuchyni (19.30–22.30). Neomezené množství vy-
braných místních alkoholických a nealkoholických nápojů (10.00–22.30).

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

http://www.lindoshotels.com/lindosimperial.html

Kiotari – Lardos | RHODOS 133
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HOTEL

POLOHA: Hotel se nachází na klidném mís-
tě v oblíbeném prázdninovém letovisku Ko-

lymbia. Nejbližší restaurace, bary a obchůdky se 
nacházejí cca 400 m od hotelu, centrum Kolymbie 
je cca 500 m. Turisty oblíbené a hojně vyhledáva-
né město Rhodos je vzdálené cca 25 km. Autobu-
sová zastávka je přímo u hotelu. Vzdálenost od le-
tiště je cca 29 km.
PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem 
do moře, s barovým servisem, sprchami a WC (le-
hátka, slunečníky a plážové osušky jsou za popla-
tek) se nachází cca 200 m od hotelu a je oddělena 
místní komunikací. 
POPIS: Příjemný a oblíbený rodinný hotelový kom-
plex s přátelskou atmosférou se skládá z několika 
budov umístěných v rozlehlé zahradě a svým hos-
tům nabízí vstupní halu s recepcí, dvě restaurace 
a několik barů, obchůdky se suvenýry, minimar-
ket, konferenční prostory, společenskou místnost, 
několik bazénů, bazén se skluzavkami a tobogány 

(lehátka a slunečníky jsou zdarma). Pro děti je zde 
pěkný dětský bazén se skluzavkami a dětské hřiš-
tě. Ofi ciální kategorie hotelu je 4*.
INTERNET: V lobby hotelu a na pokojích je možné 
využít Wi-Fi připojení za poplatek. Dále je v hote-
lu k dispozici internetový koutek také za poplatek.
RODINNÉ POKOJE PRO 2–4 OSOBY: Pěkně za-
řízené klimatizované pokoje (klimatizace 24 hodin 
denně od 15. 6. do 30. 9., ostatní období dle klima-
tických podmínek) se skládají ze dvou oddělených 
ložnic, mají koupelnu s vanou nebo sprchou a WC, 
vysoušeč vlasů, telefon, SAT-TV, miniledničku, bez-
pečnostní schránku (za poplatek) a balkon nebo te-
rasu. Na vyžádání na recepci hotelu je k dispozici 
dětská postýlka zdarma.
SPORT A ZÁBAVA: Hotel dále pro své hosty pořá-
dá různé denní a večerní animační programy. Zdar-
ma si můžete zahrát basketbal, plážový volejbal, 
šipky, fi tness, fotbal, stolní tenis a tenis. Za popla-
tek kulečník, tenis s osvětlením, elektronické hry 

Mikri Poli Rhodos *****

RHODOS | Kolymbia
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a masáže. Na pláži můžete využít širokou nabídku vodních sportů také za 
poplatek. Pro děti je zde dětské hřiště a dětský miniklub.

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.30–10.00), pozdní snídaně (10.30–11.00), oběd (12.30–14.30) 
a večeře (19.00–21.30) formou bufetu. Snack během dne (11.00–12.00; 
15.30–18.00), odpolední káva (16.00–17.00), zmrzlina (14.00–18.00). Jed-
nou v týdnu je možné povečeřet po předchozí rezervaci v à la carte restau-
raci (19.30–21.30). Neomezené množství místních vybraných alkoholic-
kých a nealkoholických nápojů (10.00–23.00) v restauracích a barech dle 
jejich otevírací doby.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

www.mikripoli.gr
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HOTEL

POLOHA: Hotel, který je vhodný přede-
vším pro rodinnou dovolenou, se nachází 

na klidném místě v typické řecké vesničce Stegna. 
V blízkosti hotelu jsou obchůdky, bary, restaura-
ce a taverny. Stegna je velmi příjemné místo nejen 
pro koupání a slunění, ale také romantické večer-
ní procházky. Do města Rhodos vzdáleného 30 km 
nebo městečka Archangelos, které je vzdáleno cca 
4 km, je možné využít místní autobus. Autobusová 
zastávka je u hotelu. Letiště je vzdáleno cca 35 km. 
PLÁŽ: Písčitá, místy oblázková pláž s pozvolným 
vstupem do vody se nachází v těsné blízkosti hotelu 
(lehátka a slunečníky za poplatek, plážové osušky 
na vratnou zálohu) a je oddělena místní, málo frek-
ventovanou komunikací. Pláž je pomyslně rozděle-
na na dvě části (na pláž s animačními programy, vo-
lejbalovým hřištěm a na pláž klidnější). V její těsné 
blízkosti jsou toalety i sprchy. Občerstvení je posky-
továno formou All Inclusive v baru u recepce, kte-
rý je vzdálen cca 50 metrů.

POPIS: Hotelový komplex se rozkládá v pěkné za-
hradě, část hotelu je v kopečku s úchvatným pano-
ramatickým výhledem na moře. Hotelovým hostům 
je k dispozici vstupní hala s recepcí a směnárnou, 
hlavní restaurace, řecká restaurace à la carte, dva 
bary, konferenční prostory, minimarket, společen-
ská místnost, dva bazény, bazén pro děti se skluzav-
kami (lehátka a slunečníky zdarma).
INTERNET: V lobby hotelu je k dispozici Wi-Fi při-
pojení zdarma nebo na pokojích za poplatek. 
POKOJE: Moderně zařízené klimatizované poko-
je mají koupelnu s vanou nebo sprchou a WC, fén, 
telefon, SAT-TV, bezpečnostní schránku (za popla-
tek), miniledničku a balkon nebo terasu. Na vyžá-
dání je možnost zajistit dětskou postýlku zdarma.
RODINNÉ POKOJE: Jsou stejně vybaveny jako stan-
dardní pokoje a jsou prostornější. Hotel dále nabí-
zí ubytování v rodinných pokojích typu „Superior“, 
které se skládají z obývacího pokoje a z oddělené 
ložnice.

Porto Angeli ****

RHODOS | Stegna
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TRADITIONAL JUNIOR SUITE: Mají stejné vybavení jako standardní po-
koje, jsou prostornější, mají dvě oddělené místnosti (ložnici a obývací po-
koj) a navíc terasu. Jsou většinou situovány v klidnější horní části hotelu, kde 
je k dispozici nově vybudovaný výtah od hlavního bazénu. Junior Suite mají 
soukromý bazének, nebo bazének sdílí s vedlejším Suite a jsou na vyžádání. 
Informace o dalších typech pokojů naleznete na našich webových stránkách.
SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá denní i večerní animační 
programy. Zdarma basketbal, plážový volejbal, šipky, fi tness, fotbal, stol-
ní tenis a tenis. Za poplatek kulečník, tenis s osvětlením, elektronické hry 
a masáže. Pro děti je zde k dispozici dětské hřiště a miniklub.
STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.30–10.00), kontinentální snídaně (10.00–11.00), oběd (12.30–
14.00) a večeře (19.00–21.00) formou bufetu. Teplý snack v baru u bazénu 
(12.30–14.00), káva, čaj a zákusky (15.00–17.00). Neomezené množství vy-
braných místních alkoholických a nealkoholických nápojů (10.00–24.00). 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /
www.portoangeli.com

Stegna | RHODOS
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HOTEL

POLOHA: Příjemný rodinný hotel se na-
chází na klidném místě v oblíbeném prázd-

ninovém letovisku Kolymbia. Nejbližší restaurace 
a bary jsou cca 200 m. Centrum městečka Kolym-
bia, kde se navíc nachází spousta nákupních mož-
ností, je vzdáleno cca 1 km. Do Kolymbie můžete do-
jít příjemnou procházkou pěšky. Zastávka autobusu 
je přímo u hotelu. Do centra města Rhodos, které 
je na seznamu chráněných památek UNESCO, je to 
cca 25 km. Vzdálenost od letiště je také cca 25 km.
PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem 
do moře, se sprchami a WC (lehátka a slunečníky za 
poplatek) je oddělena místní komunikací a nachází 
se cca 200 m od hotelu. 
POPIS: Hotel je zcela zrekonstruovaný a skládá se 
z hlavní budovy a několika vedlejších budov. Hostům 
je k dispozici vstupní hala s recepcí, minimarket, re-
staurace a dva bary. V pěkné a udržované zahradě 
je bazén a bazén pro děti (lehátka a slunečníky jsou 
u bazénu zdarma). Ofi ciální kategorie hotelu je 3*.
INTERNET: V lobby hotelu je k dispozici Wi-Fi při-
pojení zdarma.
POKOJE: Klimatizované pokoje mají koupelnu s va-
nou a WC, telefon, fén (k dispozici zdarma na recep-
ci), SAT-TV, miniledničku, bezpečnostní schránku 
a balkon nebo terasu s výhledem na bazén nebo do 
zahrady. Na vyžádání je možno zajistit dětskou po-
stýlku. Dále hotel nabízí pokoj s vlastním bazénkem.
RODINNÉ POKOJE PRO 2–4 OSOBY: Hotel také 

nabízí větší rodinné pokoje, které jsou stejně vyba-
veny jako pokoje standardní.
SPORT A ZÁBAVA: Hotel pořádá příležitostně 
animační programy. Zdarma jsou k dispozici šipky 
a stolní tenis. Za poplatek si můžete zahrát tenis 
a nebo využít široký výběr vodních sportů na pláži. 
Večer se můžete vydat za rušným nočním životem, 
zábavou a nákupy do centra městečka Kolymbia. 
STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.
ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.30), oběd (12.30–15.00) a večeře 
(18.30–21.30) formou bufetu. Lehký snack (11.00–
18.30). Odpolední káva, čaj a zákusky (15.00–17.00). 
Zmrzlina (11.00–21.30). Neomezené množství vybra-
ných místních nealko a alko nápojů (10.00–24.00). 
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /
www.kolymbiasky.gr

Kolymbia Sky ****
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STUDIA

POLOHA: Vily se rozkládají na klidném 
a velmi oblíbeném místě v zálivu Stegna. 
V bezprostřední blízkosti studií se nacházejí 

obchůdky, taverny a také zastávka autobusu, kte-
rým se lze dostat do vesničky Archangelos vzdále-
né 3 km a jedenkrát denně také do města Rhodos, 
které je vzdálené cca 35 km. Vzdálenost od letiště 
je cca 35 km. Stegna je příjemné místo obklopené 
horami, s typickou řeckou atmosférou.

PLÁŽ: Pěkná rozlehlá písčito-oblázková pláž s po-
zvolným vstupem do moře (lehátka a slunečníky za 
poplatek) je od studií vzdálena cca 50 m a je oddě-
lena místní komunikací.

POPIS: Vila se skládá z celkem 12 studií v příze-
mí nebo 1. patře. Ofi ciální kategorie hotelu je 2*.

INTERNET: Ve studiích Wi-Fi připojení zdarma.

STUDIA PRO 2–3 OSOBY: Jsou vybavena kuchyň-
ským koutkem s ledničkou, vařičem a varnou kon-
vicí, koupelnou se sprchou a WC, vysoušečem vla-
sů, klimatizací (za poplatek), SAT-TV, bezpečnostní 
schránkou (za poplatek) a balkonem nebo terasou. 
Na vyžádání lze zajistit dětskou postýlku.

SPORT A ZÁBAVA: Na pláži možnost vodních spor-
tů, večerní zábava v místních barech nebo ve ves-
ničce Archangelos.

STRAVOVÁNÍ: Bez stravování.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /
www.stegnamaresun.gr

Stegna Mare ***
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HOTEL

POLOHA: Hotel se nachází v oblíbeném 
prázdninovém letovisku Kardamena. Nej-

bližší nákupní možnosti, restaurace a bary jsou 
vzdáleny cca 700 m od hotelu. Autobusová lin-
ka zajišťující spojení do městečka Kos vzdáleného 
cca 35 km se nachází v blízkosti hotelu. Letiště je 
vzdáleno cca 7 km.

PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem 
do moře se nachází ve vzdálenosti cca 50 m od ho-
telu, od kterého je oddělena místní komunikací. Le-
hátka a slunečníky na pláži zdarma, plážové osuš-
ky za poplatek cca 10 EUR (5 EUR vratná záloha).

POPIS: Příjemný rodinný hotelový komplex se sklá-
dá z několika dvoupodlažních budov  umístěných 
ve skalnatém svahu a svým hostům nabízí vstup-
ní halu s recepcí, restaurace, bary, bazén, bazén se 
skluzavkami (lehátka a slunečníky u bazénů zdar-
ma) a bazén pro děti. Pro děti je zde k dispozici také 

dětské hřiště a dětský miniklub. Ofi ciální katego-
rie hotelu je 4*.

INTERNET: V hotelu a na pokojích je možné využít 
Wi-Fi připojení za poplatek (cca 5 EUR/90 minut). 
Kabelové připojení na internet je k dispozici v lobby 
hotelu také za poplatek.

RODINNÉ POKOJE PRO 2–4 OSOBY: Nově zaří-
zené prostorné klimatizované pokoje (klimatizace 
v provozu 24 hodin denně od 1. 6. do 30. 9.) se sklá-
dají ze dvou ložnic, které jsou odděleny zasouvací-
mi dveřmi. Mají koupelnu s vanou a WC, vysoušeč 
vlasů, SAT-TV (TV s plochou obrazovkou), telefon, 
miniledničku, servis na přípravu kávy a čaje a bez-
pečnostní schránku (za poplatek). Každý pokoj má 
balkon nebo terasu. 

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá růz-
né denní a večerní animační programy. V hotelu si 

Mikri Poli Kos *****
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můžete zdarma zahrát basketbal, volejbal, šipky, fotbal, stolní tenis a te-
nis bez osvětlení. Za poplatek je zde možné využít kulečník, elektronické 
hry, tenis s osvětlením, masáže, saunu, lázeňské centrum. Hosté mohou 
využít také hotelový Aquapark. Služby lázeňského centra jsou k dispozici 
pouze starším 16 let. Na pláži je nabídka vodních sportů.

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.30–10.30), oběd (12.30–14.30) a večeře (19.00–21.30) for-
mou bufetu. Snack během dne (11.00–12.30; 14.30–18.00). Odpolední 
káva (16.00–17.00). Neomezené množství místních vybraných alkoholic-
kých a nealkoholických nápojů v restauracích a barech dle jejich otevíra-
cí doby (10.00–23.00).

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

www. mikripoli.gr

Kardamena | KOS

Blue Club a Croco Club – to je garance spokojeného úsměvu

141



CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ !  ●  www.blue-style.cz

HOTEL

POLOHA: Hotel se nachází na klidném 
místě v prázdninové oblasti Kardamena. 

Nákupní možnosti, restaurace a obchůdky se na-
cházejí v centru města Kardamena, které je vzdále-
no cca 2,5 km od hotelu. Autobusová linka zajišťují-
cí spojení do centra Kardameny se nachází u hotelu. 
Letiště je vzdáleno cca 17 km.

PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstu-
pem do moře (vstup do moře je kamenitý), baro-
vým servisem a WC (lehátka a slunečníky na plá-
ži zdarma) se nachází přímo u hotelu, od kterého je 
oddělena místní komunikací. 

POPIS: Příjemný hotel svým hostům nabízí vstup-
ní halu s recepcí a směnárnou, restauraci, bary, mi-
nimarket, společenskou místnost, vnitřní bazén (za 
poplatek), venkovní bazén s oddělenou částí pro 
děti (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma) a dět-
ské hřiště. 

INTERNET: V hotelu je možné využít Wi-Fi připojení 
v lobby a na pokojích za poplatek cca 4 EUR/hodina. 
K dispozici je za poplatek také internetový koutek.

POKOJE: Standardně zařízené klimatizované po-
koje (klimatizace k dispozici 24 hodin denně) 
mají koupelnu s vanou nebo se sprchou a WC, 
TV, telefon, bezpečnostní schránku (za poplatek 
cca 30 EUR/týden), miniledničku a balkon nebo 
terasu. Na vyžádání možnost poskytnout dětskou 
postýlku zdarma.

RODINNÉ POKOJE PRO 2-4 OSOBY: Jsou stejně 
vybaveny jako pokoje standardní a mají navíc jed-
nu oddělenou ložnici. Tyto pokoje jsou na vyžádání.

BUNGALOVY PRO 2-4 OSOBY: Dvouložnicové 
bungalovy jsou umístěny v zeleni, mají stejné vyba-
vení jako pokoje standardní a mají navíc kuchyňský 
koutek. Tyto pokoje jsou na vyžádání.

Sovereign Beach ****

KOS | Kardamena
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SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá různé denní i večerní ani-
mační programy. Zdarma si v hotelu můžete zahrát plážový volejbal, fot-
bal, tenis bez osvětlení nebo využít fi tness centrum. Za poplatek kulečník, 
masáže, sauna, vířivka, služby lázeňského centra, tenis s osvětlením, stol-
ní tenis a vodní sporty na pláži.

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.30–10.00), oběd (12.30–14.30) a večeře (19.30–21.30) formou 
bufetu. Snack během dne a zmrzlina (10.00–18.00). Po předchozí rezer-
vaci možnost povečeřet v řecké nebo italské restauraci à la carte. Neo-
mezené množství místních vybraných alkoholických a nealkoholických 
nápojů (10.00–23.00). U pánů jsou na večeři vyžadovány dlouhé kalhoty.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: /

www. sovereign-kos.com

Kardamena | KOS 143

Blue Club a Croco Club – to je garance spokojeného úsměvu



CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ !  ●  www.blue-style.cz

HOTEL

POLOHA: Hotel se nachází na klidném 
místě v prázdninové oblasti Kefalos. Nej-

bližší nákupní možnosti se nacházejí ve vzdálenosti 
cca 150 m od hotelu, restaurace a bary jsou vzdáleny 
cca 800 m. Vzdálenost hotelu od letiště je cca 17 km.

PLÁŽ: Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře 
(lehátka, slunečníky a plážové osušky jsou k dis-
pozici zdarma) se sprchami a WC se nachází pří-
mo u hotelu.

POPIS: Příjemný hotel s přátelskou atmosférou se 
skládá z hlavní a vedlejší budovy a svým hostům 
nabízí vstupní halu s recepcí a směnárnou, restau-
raci, bar a dva pěkné venkovní bazény se sluneč-
nou terasou (lehátka a slunečníky u bazénů k dis-
pozici zdarma).

INTERNET: V hotelu je k dispozici Wi-Fi připojení 
zdarma. Hosté mohou využít také internetový kou-
tek za poplatek.

POKOJE: Standardně zařízené klimatizované pokoje 
(klimatizace k dispozici 24 hodin denně) mají kou-
pelnu s vanou nebo sprchou a WC, telefon, SAT-TV, 
bezpečnostní schránku, miniledničku, rádio a bal-
kon nebo terasu. Na vyžádání možnost poskytnout 
dětskou postýlku zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Letovisko je jako stvořené pro 
posezení v některé z místních kaváren, procházku 
po pláži nebo využití nabídky vodních sportů na plá-
ži (za poplatek). Centrum městečka Kefalos, nabízí 
překrásný výhled na moře, některá z řady restau-
rací přímo vybízí k ochutnávce místních specialit.

STRAVOVÁNÍ: Se snídaní formou bufetu. Možnost 
polopenze nebo plné penze.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / / /

www.royalbay.gr

Royal Bay ****
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HOTEL

POLOHA: Hotel se nachází v oblíbeném 
prázdninovém letovisku Kefalos. Nejbliž-

ší nákupní možnosti se nacházejí cca 150 m od ho-
telu, restaurace a bary se nacházejí ve vzdálenosti 
cca 800 m v centru letoviska Kefalos. Město Kos je 
vzdáleno cca 42 km. Autobusová zastávka zajišťu-
jící dopravní spojení do hlavního města se nachá-
zí v blízkosti hotelu. Letiště je vzdáleno cca 17 km.

PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem 
do moře a se sprchami (lehátka a slunečníky za po-
platek) se nachází přímo u hotelu.

POPIS: Hotel s přátelskou atmosférou a překrás-
ným výhledem na moře a na ostrůvek Vrachonisida 
Palaiokastro svým hostům nabízí recepci, směnár-
nu, restauraci, bar, pěkný venkovní bazén (lehátka 
a slunečníky u bazénu zdarma) a bazén pro děti. 
Ofi ciální kategorie hotelu je 2*. 

INTERNET: V lobby hotelu a na pokojích je možné 
využít Wi-Fi připojení zdarma. Hotel také nabízí za 
poplatek kabelové připojení k internetu a interner-
netovou kavárnu.

POKOJE: Standardně a účelně zařízené klimatizo-
vané pokoje (klimatizace v provozu od 1. 5. do 31. 
10. za poplatek cca 5 EUR/den) mají koupelnu s va-
nou nebo sprchou a WC, vysoušeč vlasů, SAT-TV, 

bezpečnostní schránku (za poplatek), minilednič-
ku (za poplatek cca 3 EUR/den) a balkon nebo te-
rasu. Na vyžádání možnost poskytnout dětskou po-
stýlku zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA: Na pláži můžete využít nabíd-
ku vodních sportů za poplatek – vodní lyže, wind-
surfi ng. Centrum letoviska Kefalos nabízí řadu re-
staurací a barů a svádí ke strávení příjemných večerů 
v některé z místních taveren.

STRAVOVÁNÍ: Kontinentální snídaně. Možnost po-
lopenze formou servírovaného menu (nápoje ne-
jsou zahrnuty).

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /
www.sacallis-inn.com

Sacallis Inn Beach ***
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HOTEL

POLOHA: Hotel se nachází v klidné oblasti 
vesničky Milatos. Městečko Sisi, které nabí-

zí nejbližší nákupní možnosti, je vzdáleno cca 4 km 
od hotelu. Nejbližší restaurace a bary jsou od ho-
telu vzdáleny cca 1,5 km a letiště v Heraklionu cca 
45 km od hotelu.

PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem 
do moře se nachází přímo u hotelu a je oddělena 
promenádou. Na pláži je barový servis, WC a spr-
chy. Lehátka a slunečníky zdarma. Plážové osušky 
na vratnou zálohu cca 10 EUR/osuška.

POPIS: Hotelový areál s rodinnou atmosférou se 
skládá z několika budov. Hostům je k dispozici 
vstupní hala s recepcí, 6 restaurací, 6 barů, kon-
ferenční místnost, minimarket, kadeřnictví a smě-
nárna. Hotel má 6 bazénů, z toho jeden bazén je se 
třemi  skluzavkami. Lehátka a slunečníky jsou k dis-
pozici zdarma.

INTERNET: Wi-Fi připojení v celém areálu hotelu 
za poplatek cca 5 EUR/2 hodiny. Internetový kou-
tek za poplatek. 

POKOJE: Komfortně zařízené klimatizované pokoje 
(klimatizace v provozu 1. 5.–24. 10.) mají koupelnu 
s vanou nebo sprchou a WC, vysoušeč vlasů, tele-
fon, SAT-TV, DVD přehrávač, bezpečnostní schrán-
ku (za poplatek), miniledničku a balkon. Na vyžádá-
ní možnost zajistit dětskou postýlku zdarma. Hotel 
dále nabízí ubytování v luxusnějších pokojích De 
Luxe, které jsou zrekonstruované a v pokojích typu 
Junior Suite, které jsou prostornější, ale mají navíc 
jednu oddělenou ložnici.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá růz-
né sportovní animační a zábavné večerní programy. 
Zdarma si můžete zahrát plážový volejbal, šipky, 
tenis, volejbal, basketbal, nebo si zacvičit ve fi t-
ness centru. Za poplatek kulečník, elektronické 

Minos Imperial *****
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hry, masáže, golf, sauna, solárium a vodní sporty na pláži. Pro děti je zde 
dětské hřiště.

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně ( 7.30–10.00), oběd (12.30–14.30) a večeře (18.30–21.10) formou 
bufetu. Zákusky a zmrzlina (11.00–12.00).  Neomezené množství místních 
vybraných alkoholických a nealkoholických nápojů v barech dle jejich ote-
vírací doby (10.00–23.00). Možnost 1x za pobyt povečeřet v à la carte re-
stauraci (nutná předchozí rezervace). 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: 

www.minosimperial.com

Milatos-Sisi | SEVERNÍ KRÉTA 147
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HOTEL

POLOHA: Rozlehlý hotelový komplex leží 
v nádherném letovisku Anissaras. Nejbliž-

ší nákupní možnosti, restaurace a bary jsou v těs-
né blízkosti hotelu. Do centra živého města Her-
sonissos, které je nedaleko od hotelu, vás zdarma 
zaveze hotelový minibus. Vzdálenost hotelu od le-
tiště je cca 25 km.

PLÁŽ: Vlastní písčito-oblázková pláž je přímo u ho-
telu. K dispozici je barový servis, sprchy a WC. Le-
hátka, slunečníky a plážové osušky jsou zdarma. 

POPIS: Hotel ve stylu řecké vesničky svým hostům 
nabízí vstupní halu s recepcí a směnárnou, čtyři re-
staurace a bary, diskotéku, konferenční místnost, 
kadeřnictví, společenskou místnost, minimarket 
a klenotnictví. V rozlehlém areálu je několik pěkných 
bazénů (některé s mořskou vodou), jeden z nich se 
skluzavkou a bazén pro děti. Lehátka a slunečníky 
jsou u bazénu zdarma.

INTERNET: Wi-Fi připojení ve všech veřejných pro-
storách hotelu i v pokojích zdarma.

BUNGALOVY: Vkusně zařízené klimatizované po-
koje mají koupelnu se sprchou nebo vanou a WC, te-
lefon, SAT-TV, vysoušeč vlasů, bezpečnostní schrán-
ku (za poplatek cca 20 EUR/týden), miniledničku 
(zdarma) a balkon nebo terasu. Na vyžádání mož-
nost zajistit dětskou postýlku zdarma. Hotel nabí-
zí ubytování také v rodinných bungalovech, které 
jsou vybaveny stejně jako standardní bungalovy, 
ale jsou prostornější.

APARTMÁNY: Klimatizované apartmány dispo-
nují jednou ložnicí a obývacím pokojem se dvěma 
pohovkami, mají koupelnu se sprchou nebo vanou 
a WC, telefon, SAT-TV, vysoušeč vlasů, bezpečnostní 
schránku (za poplatek cca 20 EUR/týden), miniled-
ničku (zdarma) a balkon nebo terasu. Na vyžádání 
možnost zajistit dětskou postýlku zdarma. 

Aldemar Cretan Village ****

SEVERNÍ KRÉTA | Anissaras
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SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá různé denní animační a ve-
černí zábavné programy. Pro děti je zde dětské hřiště a miniklub. Zdarma si 
můžete zahrát plážový volejbal, šipky, fotbal, minigolf a stolní tenis. Tenis 
(osvětlení za poplatek) je možné si zdarma zahrát v blízkém hotelu Royal 
Mare. Za poplatek je kulečník a elektronické hry. V hotelu Royal Mare si za 
poplatek můžete odpočinout v lázeňském centru, v sauně, parní lázni nebo 
soláriu. Cca 7 km od hotelu se nachází 18 jamkové golfové hřiště The Cre-
te Golf Club. Na pláži nabídka vodních sportů za poplatek.

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive. 

ALL INCLUSIVE 
Brzká snídaně formou kontinentálního bufetu. Snídaně (7.00–10.00), 
oběd (12.30–16.00) a večeře formou bufetu (18.30–21.00). Pozdní sní-
daně (10.00–11.00), odpolední káva, čaj (16.00–17.00) a noční snack. All 
Inclusive včetně nápojů (10.30–0.00).

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: /

www.aldemar-resorts.gr
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HOTEL

POLOHA: Hotel se nachází na klidném mís-
tě cca 500 m od centra letoviska Kalo Cho-

rio. Městečko nabízí nákupy, taverny a bary. Nejbliž-
ší z nich jsou vzdáleny cca 200 m od hotelu. Letiště 
v hlavním městě Heraklion leží cca 70 km.
PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem 
do moře je od hotelu vzdálena cca 700 m a oddělena 
místní komunikací. Lehátka a slunečníky za poplatek. 
POPIS: Hotel s přátelskou atmosférou v uprave-
né zahradě svým hostům nabízí vstupní halu s re-
cepcí, restauraci, 2 bary a minimarket. V udržované 
zahradě je bazén pro dospělé s oddělenou částí pro 
děti. Lehátka a slunečníky jsou u bazénu zdarma.
INTERNET: Wi-Fi připojení na recepci a v  lobby 
zdarma. Internetový koutek za poplatek.
POKOJE: Prakticky zařízené klimatizované pokoje (kli-
matizace v provozu od 15.5. – 15.10.) mají koupelnu 
s vanou nebo sprchou a WC, telefon, SAT-TV, mini-
ledničku (za poplatek cca 5 EUR/den), balkon a bez-
pečnostní schránku za poplatek cca 2,5 EUR/den. Na 
vyžádání dětská postýlka zdarma. Hosté mají mož-
nost ubytování i v prostornějších Superior pokojích, 
které mají stejné vybavení jako pokoje standardní, ale 
mají navíc kuchyňský kout a miniledničku zdarma.
RODINNÉ POKOJE OPEN PLAN: Jsou stejně vyba-
veny jako standardní pokoje, ale jsou prostornější.
APARTMÁNY: Jsou stejně vybaveny jako standardní 
pokoje, ale mají navíc jednu oddělenou ložnici. Mi-
nilednička je zdarma.

APARTMÁNY B: Jsou stejně vybaveny jako stan-
dardní pokoje, ale mají navíc 2 oddělené ložnice. 
Minilednička je zdarma.
SPORT A ZÁBAVA: Fitness, šipky a stolní tenis 
zdarma. Vodní sporty na pláži za poplatek. Pro děti 
se zde nachází dětské hřiště.
STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.
ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.30–9.30), oběd (12.30–14.00) a večeře 
(19.00–21.00) formou bufetu. Zákusky a zmrzlina 
(11.00–12.00). Odpolední snack a zmrzlina (15.00–
16.00). Po předchozí rezervaci 1x možnost poveče-
řet v à la carte restauraci (19.30–21.30 ). Neomezené 
množství místních vybraných alko a nealko nápojů 
v barech dle otevírací doby (10.00–22.45).
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /
www.elpidavillage.gr

Miro Elpida Village ***
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HOTEL

POLOHA: Hotel obklopený zelení se na-
chází na úpatí místní hory cca 200 m od 

centra letoviska Matala, kde najdete řadu obchůd-
ků, místních taveren a barů. Letiště v hlavním městě 
Heraklionu je vzdáleno cca 70 km od hotelu.

PLÁŽ: Písčitá pláž s pozvolným a místy kamenitým 
vstupem do moře se nachází cca 250 m od hotelu, 
od kterého je oddělena místní komunikací. Na pláži 
je k dispozici barový servis (za poplatek), WC a spr-
chy. Lehátka a slunečníky jsou na pláži za poplatek 
(cca 9 EUR/set).

POPIS: Hotel svým hostům nabízí vstupní halu s re-
cepcí, restauraci a dva bary. V zahradě hotelu je ba-
zén. Lehátka a slunečníky jsou u bazénu zdarma. 
Ofi ciální kategorie hotelu je 2*. 

INTERNET: Hosté mohou využít Wi-Fi připojení 
v lobby baru a na recepci zdarma. Internetový kou-
tek a Wi-Fi připojení na některých pokojích za po-
platek cca 1 EUR/hodina.

SUPERIOR POKOJE: Klimatizované pokoje (klima-
tizace v provozu od 1. 5.–31. 10.) mají koupelnu se 
sprchou nebo vanou a WC, vysoušeč vlasů, telefon, 
SAT-TV, rádio, bezpečnostní schránku, miniledničku 
a balkon nebo terasu. Na vyžádání lze zajistit dět-
skou postýlku zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA: Hotel má ideální polohu pro ro-
mantické procházky či projížďky po zdejším krás-
ném okolí. Můžete navštívit například pozůstatky 
historického minojského paláce Festos či letní vily 
královského dvora Agia Triada. Nedaleko hotelu 
se nacházejí další dvě místní oblíbené písčité plá-
že – Red Beach a Komos. V areálu hotelu je možné 
si zdarma zahrát šipky a stolní tenis. 

STRAVOVÁNÍ: Polopenze formou bufetu.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: /

www.matalabay.gr

Matala Bay ***
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HOTEL

POLOHA: Hotel leží v oblíbeném prázdni-
novém letovisku s živou atmosférou Tsili-

vi. Centrum letoviska Tsilivi se nachází cca 300 m 
od hotelu. Nejbližší nákupní možnosti, restaurace 
a bary jsou vzdáleny cca 100 m od hotelu. Autobu-
sová linka zajišťující dopravní spojení do cca 4 km 
vzdáleného hlavního města Zakynthos se nachá-
zí 150 m od hotelu. Letiště je vzdáleno od hotelu 
cca 6 km.
PLÁŽ: Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře 
a se sprchami se nachází ve vzdálenosti cca 50 m 
od hotelu. Lehátka, slunečníky a barový servis jsou 
na pláži k dispozici za poplatek.
POPIS: Hotel s přátelskou atmosférou je umístěn 
v zahradě a svým hostům nabízí vstupní halu s re-
cepcí, pěknou restauraci, bar a venkovní bazén se 
sluneční terasou a s oddělenou částí pro děti (le-
hátka a slunečníky jsou u bazénu zdarma). Pro děti 
je zde dětské hřiště. Ofi ciální kategorie hotelu je 3*.
INTERNET: V areálu hotelu je možné využít Wi-Fi 
připojení zdarma.
POKOJE: Standardně zařízené klimatizované po-
koje (klimatizace v provozu 24 hodin denně) mají 
koupelnu s vanou nebo sprchou a WC, vysoušeč 
vlasů, telefon, SAT-TV, miniledničku a bezpečnost-
ní schránku. Každý pokoj má vlastní balkon. Na vy-
žádání je možnost zajistit dětskou postýlku zdarma.
SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá 
příležitostně večerní programy. Zdarma si přímo 

v hotelu můžete zahrát kulečník nebo využít masá-
že (za poplatek). Na pláži nabídka vodních sportů za 
poplatek. Letovisko Tsilivi patří k favoritům a k vel-
mi vyhledávaným oblastem mezi klienty. Díky řadě 
kaváren a barů láká nejen k večernímu posezení 
u šálku čaje nebo kávy, ale i k zábavě.
STRAVOVÁNÍ: AII Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.30–10.00), oběd (12.30–14.30) a veče-
ře (18.30–21.00) formou bufetu. Lehký snack bě-
hem dne (11.00–12.00, 16.00–17.00). Neomezené 
množství vybraných místních alkoholických a neal-
koholických nápojů v baru dle otevírací doby (10.00–
23.00). 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: /

Strofades Beach ****

ZAKYNTHOS | Tsilivi152

Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

NÁŠ
TIP

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 14 let, 2. dítě do 14 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu



Nejkratší cesta k vaší dovolené  ●  226 036 036  ●  www.blue-style.cz

HOTEL

POLOHA: Hotel se nachází na klidném mís-
tě v oblasti Kypseli. Restaurace a nákupní 

možnosti jsou ve vzdálenosti cca 1 km od hotelu. 
Menší vesnička Kypseli s romantickou atmosférou 
se nachází cca 2,5 km od hotelu. Do rušnějšího cen-
tra Tsilivi s dlouhými písčitými plážemi, restaura-
cemi a bary je to cca 4 km. Letiště je vzdáleno cca 
14 km od hotelu.
PLÁŽ: Menší písčito-oblázková pláž s pozvolným 
vstupem do moře se nachází přímo u hotelu. K dis-
pozici jsou sprchy. Lehátka a slunečníky (zdarma) jsou 
umístěny na trávníku v bezprostřední blízkosti pláže.
POPIS: Komplex se rozkládá v udržované zahradě, 
která lemuje pláž a nabízí vstupní halu s recepcí, 
směnárnu, společenskou místnost, restauraci, bar 
a pěkný bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdar-
ma). Ofi ciální kategorie hotelu je 3*.
INTERNET: V hotelu je možné využít Wi-Fi připo-
jení na recepci, v lobby nebo na pokojích za popla-
tek (cca 10 EUR/týden).
POKOJE: Prostorné a klimatizované pokoje (klima-
tizace je v provozu 15. 5.–15. 10. v určité hodiny bě-
hem dne) mají koupelnu se sprchou a WC, kuchyňský 
koutek, SAT-TV, telefon, miniledničku (za poplatek) 
a bezpečnostní schránku (za poplatek 15 EUR/tý-
den). Všechny pokoje mají balkon nebo terasu. Na 
vyžádání je možné zajistit dětskou postýlku zdarma.
SPORT A ZÁBAVA: Pro děti je zde dětské hřiště. 
Noční život, nákupy a zábavu si můžete vychutnat 

v centru letoviska Tsilivi/Planos. Široké písčité plá-
že v Tsilivi rovněž nabízí bohaté spektrum vodních 
sportů za poplatek. 

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (8.00 –10.30), oběd (13.00–14.30) a večeře 
(19.30–21.30) formou bufetu. Lehký snack během 
dne (11.00–13.00, 15.00–17.00). Zmrzlina pro děti 
(15.00–17.00), odpolední káva (11.00–19.00). Neo-
mezené množství vybraných místních alko a neal-
ko nápojů v baru dle otevírací doby (10.30–23.00). 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: /

www.belussi.gr

Belussi Beach ****

Kypseli | ZAKYNTHOS 153

Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

NÁŠ
TIP

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 7 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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HOTEL

POLOHA: Hotel leží na klidném místě 
v příkřejším svahu, v prázdninovém leto-

visku Porto Koukla. Nejbližší nákupní možnosti, re-
staurace a bary se nacházejí cca 300 m od hotelu. 
Centrum Laganas je vzdáleno cca 3 km od hotelu 
a letiště cca 8 km.

PLÁŽ: Hotel nemá k dispozici pláž s lehátky a slu-
nečníky, ale nachází se přímo u moře. Vstup do 
vody je po několika schodech. Lehátka a sluneč-
níky jsou umístěny na terasách nad mořem a jsou 
zdarma.

POPIS: Hotel s neopakovatelnou atmosférou leží 
v zahradě, je postaven terasovitě ve stráni (není 
vhodný pro klienty, kteří mají potíže s chůzí) a svým 
hostům nabízí vstupní halu s recepcí, restauraci, bar, 
malý obchůdek se suvenýry, bazén (lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma) a bazén pro děti. 

INTERNET: V lobby hotelu je možné využít Wi-Fi 
připojení za poplatek. Internetový koutek k dispo-
zici zdarma.

POKOJE: Standardně a účelně zařízené klimati-
zované pokoje (klimatizace je v provozu 15. 5.–
15. 10. v určité hodiny během dne) mají koupelnu 
s vanou nebo se sprchou a WC, SAT-TV, bezpeč-
nostní schránku, miniledničku (na vyžádání zdarma) 

a balkon nebo terasu. Na vyžádání možnost poskyt-
nout dětskou postýlku zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá je-
denkrát týdně večer s živou hudbou (jako zpěvák 
vystupuje jeden z majitelů hotelu). Jedenkrát týdně 
barbecue. Pro děti je zde k dispozici dětské hřiště.

STRAVOVÁNÍ: Polopenze formou bufetu.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: /
www. portokoukla.com

Porto Koukla Beach ***

ZAKYNTHOS | Porto Koukla154

Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

NÁŠ
TIP

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 14 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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HOTEL

HOTEL

POLOHA: Hotel se nachází na vyvýšeném 
místě v oblíbeném letovisku Tsilivi. Nejbliž-

ší nákupní možnosti jsou cca 150 m od hotelu, re-
staurace a bary jsou cca 250 m. Autobusová linka 
zajišťující spojení do cca 4 km vzdáleného města Za-
kynthos je cca 500 m od hotelu. Letiště je cca 10 km.
PLÁŽ: Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře 
se nachází ve vzdálenosti cca 250 m od hotelu, od 
kterého je oddělena místní komunikací. Lehátka 
a slunečníky jsou na pláži k dispozici za poplatek.
POPIS: Hotel svým hostům nabízí vstupní halu s re-
cepcí, snack bar, bar a venkovní bazén (lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma). 
INTERNET: V lobby a na pokojích Wi-Fi zdarma.
STUDIA: Standardně zařízená klimatizovaná studia 
(klimatizace v provozu 15. 5.–15. 10. v určité hodiny 

během dne) mají koupelnu se sprchou a WC, mini-
ledničku, TV, kuchyňský koutek a balkon nebo te-
rasu. Na vyžádání dětská postýlka zdarma.
APARTMÁNY PRO 2–4 OSOBY: Jsou prostorněj-
ší a skládají se z jedné obývací ložnice (open plan). 
Některé apartmány mají navíc jednu ložnici, která 
je oddělena posuvnými dveřmi.
SPORT A ZÁBAVA: Kulečník nebo šipky za popla-
tek. Centrum letoviska svádí k procházkám a k ve-
černímu posezení v některé z místních taveren.
STRAVOVÁNÍ: Snídaně formou bufetu.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /
www.zanetepalace.com

Tsilivi

Planos – Tsilivi

Zante Palace ***

Apollon ***
ZAKYNTHOS 155

Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hoteluPOLOHA: Hotel se nachází v oblíbeném 

prázdninovém letovisku Planos/Tsilivi. 
V blízkosti najdete několik obchůdků, restaurací, 
kaváren a zábavních možností. Centrum letoviska 
je cca 300 m od hotelu. Do hlavního města Zakyn-
thos je to cca 7 km. Letiště je vzdáleno cca 10 km.
PLÁŽ: Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře (le-
hátka a slunečníky jsou na pláži za poplatek) se na-
chází ve vzdálenosti cca 100 m od hotelu.
POPIS: Menší hotel s rodinnou atmosférou má re-
cepci, restauraci s barem a menší venkovní bazén 
s oddělenou částí pro děti (slunečníky a lehátka jsou 
hostům k dispozici u bazénu zdarma). 
INTERNET: V lobby hotelu a na pokojích můžete 
využít Wi-Fi připojení zdarma.
POKOJE: Klimatizované pokoje (v provozu 24 hodin 

denně 15. 5.–15. 10. za poplatek cca 5 EUR/den) mají 
koupelnu se sprchou a WC, vysoušeč vlasů, telefon, 
miniledničku, bezpečnostní schránku (za poplatek 
cca 1 EUR/den) a balkon. Na vyžádání možnost za-
jistit dětskou postýlku zdarma.
SPORT A ZÁBAVA: Na hlavní třídě letoviska Pla-
nos/Tsilivi naleznete spoustu možností k nakupo-
vání, posezení v některé z místních taveren, ale také 
k příjemné noční zábavě v některém z barů.
STRAVOVÁNÍ: Snídaně formou kontinentálního bu-
fetu nebo možnost polopenze (servírovaná večeře).
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: /
www.apollonzante.gr

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 14 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 14 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

NÁŠ
TIP

NÁŠ
TIP
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HOTEL

POLOHA: Hotel se nachází na jižním po-
břeží ostrova v letovisku Votsalakia. Cen-

trum tohoto městečka, které je situováno na úpatí 
nejvyšší hory Kerkis, leží cca 500 m od hotelu. Nej-
bližší bary a restaurace jsou cca 100 m a nákupní 
možnosti cca 50 m od hotelu. Vzdálenost hotelu od 
letiště je cca 38 km.

PLÁŽ: Známá písčito-oblázková pláž Votsalakia 
s pozvolným vstupem do moře se nachází cca 80 m 
od hotelu, od kterého je oddělena místní komuni-
kací. K dispozici je barový servis a sprchy. Lehátka 
a slunečníky jsou za poplatek (cca 5 EUR/set). Plážo-
vé osušky k dispozici na vratnou zálohu (cca 10 EUR 
a zároveň za poplatek cca 1 EUR/den).

POPIS: Hotel postavený v tradičním ostrovním ar-
chitektonickém stylu se nachází v rozlehlé zahradě 
a skládá se ze 13 třípodlažních budov. Svým hostům 
nabízí vstupní halu s recepcí, hlavní restauraci, bar 

s kavárnou a tři bazény s oddělenou částí pro děti. 
Lehátka a slunečníky jsou zdarma. Ofi ciální kate-
gorie hotelu je 3*.

INTERNET: Na recepci, v lobby a na pokojích Wi-Fi 
připojení zdarma. Internetový koutek za poplatek. 

POKOJE: Klimatizované pokoje mají koupelnu se 
sprchou nebo vanou a WC, telefon, SAT-TV, mini-
ledničku (zdarma), vysoušeč vlasů a balkon nebo 
terasu. Bezpečnostní schránka na pokoji za popla-
tek (cca 15 EUR/týden). Na vyžádání možnost za-
jistit dětskou postýlku zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pořádá dětské animač-
ní programy. Pro děti je zde miniklub a dětské hři-
ště. Zdarma je možné si zahrát stolní tenis, volejbal, 
fotbal, šipky nebo navštívit fi tness. Za poplatek je 
k dispozici kulečník. Navštivte největší přístav ost-
rova a zároveň i jeho hlavní město – Samos, které se 

Kampos Village Resort ****

SAMOS | Votsalakia

Animace
v češtině
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Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

NÁŠ
TIP

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 12 let, 2. dítě do 6 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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dělí na staré a nové město (Vathy a Samos). Procházka malebnými ulička-
mi, které jsou plné květin a omamných vůní, pro vás budou nezapomenu-
telným zážitkem. Naleznete zde nespočet taveren, kde můžete ochutnat 
místní vynikající víno nebo si pochutnat na typických řeckých specialitách. 
Kromě restaurací si zde můžete prohlédnout více než pětimetrovou chrá-
movou sochu, která se nachází v Archeologickém muzeu.

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive. 
ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.30–10.00), oběd (13.00–14.30) a večeře (19.30–21.15) formou 
bufetu. Brzká (07.00–07.30) a pozdní snídaně (10.00–11.00). Polední (11.00–
12.30) a odpolední (17.00–18.30) snack. Zmrzlina během dne (11.30–19.30). 
Odpolední káva, čaj a zákusky (15.30–17.00). Neomezené množství míst-
ních vybraných alkoholických a nealkoholických nápojů v barech a restau-
raci dle jejich otevírací doby (10.00–23.00).

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: /

www.kamposvillage.gr

Votsalakia | SAMOS 157

Croco Club – to je garance spokojeného dětského úsměvu
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HOTEL

POLOHA: Hotel je umístěn uprostřed zeleně v ob-
lasti Gagou Beach a leží pouze cca 1 km od centra 
pulzujícího hlavního města Samos. Nejbližší bary 
a restaurace se nacházejí cca 50 m a nákupní mož-
nosti cca 500 m od hotelu. Vzdálenost od letiště je 
cca 17 km.
PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž Gagou s pozvolným 
vstupem do moře se nachází cca 30 m od hotelu, 
od kterého je oddělena místní komunikací. Lehát-
ka a slunečníky za poplatek (cca 6 EUR/set). Plážo-
vé osušky na zálohu (cca 10 EUR/osuška).
POPIS: Příjemný hotelový komplex svým hostům 
nabízí vstupní halu s recepcí, restauraci a dva bary. 
V zahradě je umístěn hlavní bazén a bazén pro děti. 
Lehátka a slunečníky jsou zdarma. 
INTERNET: Wi-Fi připojení na recepci, v lobby a na 
pokojích zdarma. 
POKOJE: Elegantně zařízené klimatizované poko-
je, které se nacházejí v hlavní budově, mají kou-
pelnu se sprchou nebo vanou a WC, telefon, SAT-
-TV, miniledničku (zdarma) a balkon nebo terasu. 
Bezpečnostní schránka na pokoji za poplatek (cca 
2 EUR/den). Na vyžádání možnost zajistit dětskou 
postýlku zdarma. 
SPORT A ZÁBAVA: Možnost návštěvy hotelo-
vého fi tness zdarma. Svou polohou vybízí nejen 
k výletům do přírodou, ale i k večerním procház-
kám do nedalekého centra historického hlavní-
ho města Samos. 

STRAVOVÁNÍ: Polopenze nebo All Inclusive. 

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.00–10.00), oběd (13.00–15.00) a veče-
ře (19.00–21.30) formou bufetu. Odpolední snack, 
káva a zákusky u bazénu (11.00–18.00). Zmrzlina pro 
děti (11.00–18.00). Neomezené množství místních 
vybraných alkoholických a nealkoholických nápo-
jů v barech a restauracích dle jejich otevírací doby 
(10.00–23.00).

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: /

www.samianbluehotel.com

Samian Blue Seaside ****

SAMOS | Samos158

Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
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ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.
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DÍTĚ do 13 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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HOTEL

POLOHA: Hotel se nachází v  letovis-
ku Kampos. Do centra Kampos je to cca 

150 m. Nejbližší bary, restaurace a nákupní mož-
nosti jsou od hotelu vzdáleny cca 20 m. Letiště je 
vzdáleno cca 45 km.

PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž se nachází cca 10 m 
od hotelu a je oddělena místní komunikací. Na pláži 
je hostům k dispozici barový servis. Lehátka a slu-
nečníky za poplatek (cca 6 EUR/set). 

POPIS: Příjemný hotel svým hostům nabízí vstup-
ní halu s recepcí, restauraci, bar, kadeřnictví a mini 
market. V areálu hotelu se nachází hezký bazén 
s částí pro děti. Lehátka a slunečníky jsou u bazé-
nu zdarma. 

INTERNET: Hotel nabízí Wi-Fi připojení na recep-
ci a v hotelovém lobby zdarma. 

POKOJE: Standardní pokoje mají koupelnu se spr-
chou nebo vanou a WC, telefon, vysoušeč vlasů, 
SAT-TV, miniledničku (za poplatek cca 3 EUR/den) 
a balkon nebo terasu. Klimatizace je na pokojích za 
poplatek (v provozu od 1. 6.–15. 10.). Na vyžádání 
možnost zajistit dětskou postýlku zdarma. Hotel 
nabízí ubytování také v rodinných pokojích, které 
mají navíc jednu oddělenou místnost.

STUDIA: Studia mají koupelnu se sprchou nebo va-
nou a WC, kuchyňský kout, telefon, vysoušeč vla-
sů, SAT-TV, miniledničku a balkon nebo terasu. Kli-
matizace je na pokojích za poplatek (v provozu od 
1. 6.–15. 10.).  Na vyžádání možnost zajistit dětskou 
postýlku zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA: Hotel je díky svému umístě-
ní vhodný pro relaxaci. V krátké vzdálenosti se na-
chází centrum Kampos, kde můžete navštívit ně-
kolik barů, restaurací a ochutnat místní speciality.

STRAVOVÁNÍ: Polopenze formou bufetu nebo 
možnost plné penze.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

Votsalakia Beach **
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a získejte aktuální
ceny a informace 
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NÁŠ
TIP

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 13 let, 2. dítě do 13 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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POLOHA: Menší vila se nachází v živé oblasti Kam-
pos. Do centra Kampos je to cca 150 m. Nejbližší 
nákupní možnosti, bary a restaurace jsou vzdáleny 
cca 100 m od hotelu. Autobusová zástávka je cca 
20 m od hotelu. Vzdálenost od letiště je cca 45 km.
PLÁŽ: Pláž s hrubým pískem a pozvolným vstupem 
do moře se nachází cca 120 m od hotelu a je oddě-
lena místní komunikací. Hosté mají k dispozici ba-
rový servis, sprchy a WC. Lehátka a slunečníky jsou 
za poplatek cca 5 EUR/set.
POPIS: Hotel svým hostům nabízí vstupní halu s re-
cepcí a barem. V zahradě je umístěn bazén se slad-
kou vodou a oddělený bazén pro děti. Lehátka a slu-
nečníky u bazénu jsou zdarma. 
INTERNET: Wi-Fi připojení je zdarma v celém areá-
lu hotelu. 
STUDIA: Studia jsou vybavena kuchyňským kout-
kem, vařičem, ledničkou, koupelnou se sprchou 
a WC, vysoušečem vlasů, bezpečnostní schránkou, 
klimatizací (klimatizace je za poplatek cca 5 EUR/
den), SAT-TV a balkonem nebo terasou. Na vyžádání 
možnost zajistit dětskou postýlku zdarma. 
APARTMÁNY: Apartmány jsou stejně vybaveny 
jako studia, ale jsou prostornější.
SPORT A ZÁBAVA: Hotel je díky svému umístění 
vhodný pro relaxaci a odpočinek. Nedaleko se na-
chází centrum Kampos, kde můžete navštívit bary, 
restaurace a ochutnat místní speciality. Navštiv-
te největší přístav ostrova a zároveň i jeho hlavní 

město – Samos, které se dělí na staré a nové měs-
to (Vathy a Samos). Procházka malebnými ulička-
mi, které jsou plné květin a omamných vůní, pro vás 
budou nezapomenutelným zážitkem. Naleznete zde 
nespočet taveren, kde můžete ochutnat místní vy-
nikající víno nebo si pochutnat na typických řec-
kých specialitách. Kromě restaurací si zde může-
te prohlédnout více než pětimetrovou chrámovou 
sochu, která se nachází v Archeologickém muzeu.

STRAVOVÁNÍ: Bez stravování nebo možnost sní-
daně.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: /

www.magda-studios.com

Magda **

SAMOS | Kampos 

VILA
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Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
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ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 14 let, 2. dítě do 14 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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HOTEL

POLOHA: Hotel se nachází v prázdninovém 
letovisku Kampos. Nejbližší nákupní mož-

nosti, bary a restaurace jsou cca 100 m od hotelu. 
Autobusová zastávka je umístěna cca 20 m od ho-
telu. Vzdálenost od letiště je cca 45 km.
PLÁŽ: Pláž s hrubým pískem a pozvolným vstupem 
do moře se nachází cca 15 m od hotelu a je odděle-
na místní komunikací. Lehátka a slunečníky jsou za 
poplatek cca 5 EUR/set.
POPIS: Hotel svým hostům nabízí vstupní halu 
s recepcí a barem. V zahradě je umístěn bazén se 
sladkou vodou a bazén pro děti (oddělený). Lehát-
ka a slunečníky u bazénu jsou zdarma. Ofi ciální ka-
tegorie hotelu je 2*.
INTERNET: Wi-Fi připojení je zdarma v celém areá-
lu hotelu. 
APARTMÁNY: Klimatizované apartmány (individu-
ální klimatizace v provozu 10. 5.–10. 10. za poplatek 
cca 5 EUR/den) mají koupelnu se sprchou a WC, tele-
fon, SAT-TV, vysoušeč vlasů, bezpečnostní schránku 
(zdarma), kuchyňský kout, ledničku (zdarma) a bal-
kon nebo terasu. Na vyžádání možnost zajistit dět-
skou postýlku zdarma. 
SPORT A ZÁBAVA: Hotel je vhodný pro všechny, 
kteří si chtějí užít odpočinkovou dovolenou s mož-
ností nočního života v nedalekém centru Kampos, 
které nabízí tu pravou řeckou atmosféru. Navštiv-
te největší přístav ostrova a zároveň i jeho hlavní 
město – Samos, které se dělí na staré a nové město 

(Vathy a Samos). Procházka malebnými uličkami, 
které jsou plné květin a omamných vůní, pro vás 
budou nezapomenutelným zážitkem. Naleznete zde 
nespočet taveren, kde můžete ochutnat místní vy-
nikající víno nebo si pochutnat na typických řec-
kých specialitách. Kromě restaurací si zde může-
te prohlédnout více než pětimetrovou chrámovou 
sochu, která se nachází v Archeologickém muzeu.

STRAVOVÁNÍ: Bez stravování. 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

www.hotel-stella.gr

Stella Hotel Apartments ***
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Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
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NÁŠ
TIP

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 14 let, 2. dítě do 14 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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HOTEL

KORFU | Acharavi

POLOHA: Hotel se nachází na okraji le-
toviska Acharavi. Nejbližší nákupní mož-

nosti jsou cca 50 m od hotelu. Letiště je cca 40 km. 

PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem 
do moře se nachází přímo u areálu hotelu. K dispozi-
ci je bar a sprchy. Lehátka a slunečníky zdarma. Plá-
žové osušky na vratnou zálohu cca 20 EUR/osuška.

POPIS: Hotel svým hostům nabízí vstupní halu s re-
cepcí, 2 restaurace, 4 bary, nákupní galerii, minimar-
ket a vnitřní bazén. V zahradě se nachází tři bazé-
ny (lehátka a slunečníky jsou zdarma) a bazén pro 
děti. Hotel sousedí s aquaparkem Hydropolis (vstup 
je pro hotelové hosty 5x týdně zdarma, jídlo a ná-
poje za poplatek). Ofi ciální kategorie hotelu je 5*. 

INTERNET: V hotelu je Wi-Fi připojení na recep-
ci, v lobby a na některých pokojích za poplatek cca 
5 EUR/90 minut. Internetový koutek za poplatek.

STUDIA: Vkusně zařízená klimatizovaná studia 
(klimatizace v provozu 15. 6. – 15. 9.) mají koupel-
nu se sprchou nebo vanou a WC, vysoušeč vlasů, 
telefon, rádio a SAT-TV. Každý pokoj má balkon 
nebo terasu. Minilednička zdarma. Bezpečnost-
ní schránka za poplatek cca 10 EUR/týden. Hotel 
také nabízí ubytování v apartmánech, které jsou 
stejně vybavené jako studia a navíc mají jednu od-
dělenou ložnici.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá růz-
né denní sportovní animační programy. Pro děti je 
přímo v hotelu k dispozici dětské hřiště a miniklub. 
Zdarma si můžete zahrát basketbal, plážový vo-
lejbal, šipky, fotbal, stolní tenis a tenis během dne 
(osvětlení je za poplatek). Za poplatek je k dispo-
zici kulečník a fi tness centrum. Masáže a návště-
va lázeňského centra, včetně sauny, jsou za popla-
tek. Klienti mohou využít nabídku vodních sportů 
na pláži za poplatek.

Gelina Village Resort & Spa ****
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Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
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NÁŠ
TIP

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 13 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu

Animace
v češtině
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Acharavi | KORFU

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive. 

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.30–10.00), oběd (12.00–14.00) a večeře (19.00–21.30) formou 
bufetu. Brzká snídaně (3.00–7.30), pozdní kontinentální snídaně (10.00–
11.00). Dětská večeře (17.30–18.00). Sendviče a polévka během dne (11.00–
24.00). Odpolední káva, čaj a zákusky v určených barech (15.30–16.30). 
Neomezené množství vybraných místních alkoholických a nealkoholických 
nápojů v barech dle jejich otevírací doby (10.00–24.00). 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

www.gelina.gr
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HOTEL

POLOHA: Příjemný hotelový komplex 
se nachází v oblíbeném letovisku Sidari. 

Nejbližší restaurace, bary a nákupní možnosti jsou 
vzdáleny cca 50 m od hotelu. Centrum města Si-
dari se nachází cca 100 m od hotelu. Letiště je cca 
37 km od hotelu. 

PLÁŽ: Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře 
se nachází cca 200 m od hotelu a je oddělena míst-
ní komunikací. Lehátka a slunečníky za poplatek. 

POPIS: Hotel rodinného typu se rozkládá v příjem-
né zahradě a svým hostům nabízí vstupní halu s re-
cepcí, restauraci a bar. V areálu hotelu je bazén s od-
dělenou částí pro děti. Lehátka a slunečníky jsou 
u bazénu zdarma.

INTERNET: V hotelu je k dispozici Wi-Fi připoje-
ní v lobby a na recepci zdarma. Internetový kou-
tek za poplatek.

POKOJE: Prakticky zařízené klimatizované pokoje 
(klimatizace v provozu 1. 6.–10. 10.) mají koupelnu se 
sprchou nebo vanou a WC, vysoušeč vlasů, SAT-TV, 
kuchyňský koutek a balkon nebo terasu. Minilednič-
ka je zdarma. Bezpečnostní schránka za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA: Přímo v hotelu je možné si 
zdarma zahrát tenis (během dne) nebo stolní tenis 

a hostům je k dispozici fi tness. Za poplatek je zde 
kulečník a sauna. Pěšky je možné dojít do blízkého 
centra města Sidari, velmi živého střediska s vel-
kým množstvím barů a taveren.

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (8.00–10.00), oběd (12.30–14.00) a veče-
ře (19.00–21.00) formou bufetu. Odpolední snack 
(14.00–19.00). Zmrzlina (10.00–23.00). Neomeze-
né množství místních vybraných alkoholických a ne-
alkoholických nápojů v barech dle jejich otevírací 
doby (10.00–23.00). 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: /
www.summertimeapartments.com

Summertime ***
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HOTEL

POLOHA: Menší hotel Kormoranos leží 
v klidné části prázdninového letoviska 

Acharavi. Obchůdky se nachází cca 450 m od ho-
telu. Restaurace, bary a místní taverny nalezne-
te v těsné blízkosti hotelu. Vzdálenost od letiště 
je cca 40 km.

PLÁŽ: Oblázková pláž s pozvolným vstupem do 
moře a barovým servisem je vzdálena cca 10 m od 
hotelu, od kterého je oddělena promenádou. Le-
hátka a slunečníky jsou k dispozici za poplatek cca 
6 EUR/set.

POPIS: Hotel Kormoranos svým hostům nabízí 
vstupní halu s recepcí, restauraci a bar. Na recepci 
jsou k dispozici bezpečnostní schránky.

INTERNET: Wi-Fi připojení je v lobby a ve všech ve-
řejných prostorách hotelu zdarma.

POKOJE: Standardně zařízené klimatizované po-
koje (klimatizace v provozu 1. 6.–30. 9. za poplatek 
cca 5 EUR/den) mají koupelnu se sprchou nebo va-
nou a WC, SAT-TV, miniledničku (zdarma) a balkon 
nebo terasu. Na vyžádání možnost zajistit dětskou 
postýlku zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Letovisko Acharavi se nachází 
na severním cípu ostrova. Hosté si mohou vychutnat 

procházky po horách nebo po dlouhých plážích, kte-
rými se letovisko pyšní. Na své si přijdou i příznivci 
vodních sportů, které jsou na plážích za poplatek. 
Dále je zde možné si pronajmout kolo nebo
auto a vyrazit na projížďku po okolí.

STRAVOVÁNÍ: Polopenze (snídaně formou bufe-
tu, servírovaná večeře).

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: /

www.hotelkormoranos.com 

Kormoranos **
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HOTEL KORMORANOS
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NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.
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DÍTĚ do 15 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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Doba letu z Prahy cca 2,5 hodiny

Časový rozdíl stejný jako v ČR

Měna Euro (1 EUR = 100 centů)

Elektrické napětí 220 V (místy 125 V)

Cestovní pas 
a vízum

občan ČR – platný cestovní pas 
nebo občanský průkaz, vízum 
není nutné

Hlavní město Madrid

Ofi ciální jazyk španělština

Naskenujte QR kód a získejte 
on-line kompletní informace o Španělsku

ZÁKLADNÍ 
INFORMACE

Uvedené informace jsou platné v době tisku katalogu. Aktuální 
informace o vstupech do země naleznete na www.mzv.cz.
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200 km
AFRIKA

Madrid

Mallorca

ŠPANĚLSKO

ŠPANĚLSKO

Středozemní 
moře

Atlantský
oceán

MALLORCA strana 168



Kompletní informace o destinaci naleznete na webu www.blue-style.cz.
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MALLORCA
Ostrov s překrásnou přírodou, příjemným klima, zajímavou historií a rozma-
nitými, stále živými tradicemi. Není divu, že Mallorca je velmi oblíbená, pro-
tože vyniká nádhernými písčitými plážemi a romantickými zákoutími plnými 
tolik potřebné odpočinkové atmosféry. Mallorca získala svůj název už za doby 
Římanů, kteří ji pojmenovali „Major“, jako hlavní ostrov Baleárského souost-
roví. V dnešní době je známá jako „královna mezi Baleáry“ nebo „perla Stře-
domoří“. Tyto názvy jsou výstižné. Najdeme zde úrodné nížiny, romantická 
pobřeží a zátoky, impozantní hory, ale i turistická letoviska plná zábavy. Vy-
chutnejte si procházky po prosluněných plážích, posezení na venkovních tera-
sách, nikdy nekončící noční život nebo nákupy v některém z mnoha obchůdků. 

Chcete poznat ještě víc? Pronajměte si auto a projeďte celý ostrov. Objeví-
te malebné vesničky a krásné přírodní scenérie. Jedním ze zajímavých míst je 
mys Formentor, který nabízí překrásné výhledy do okolí, romantická zákoutí 
a obrovská skaliska. Z památek patří mezi nejvýznamnější gotická katedrála 
La Seu z 13. století, která je zároveň dominantou Palmy a patří mezi nejkrás-
nější katedrály ve Španělsku.

Široké možnosti nákupů, především oblečení a oděvních doplňků, šperků a po-
dobně, nabízí zejména hlavní město Palma de Mallorca. Naleznete zde uličky 
plné obchůdky se suvenýry až po luxusní značkové oblečení. Nezapomeňte 
se projít některou z místních úzkých uliček. V historickém centru je spousta 
restaurací, příjemných kaváren a barů. 

POZNEJTE NEJOBLÍBENĚJŠÍ LETOVISKA NA MALLORCE ! 
Calas de Mallorca je moderní prázdninové středisko a nachází se v jedné z nej-
půvabnějších částí východního pobřeží.
Pollensa se pyšní krásným přístavem a dlouhou písčitou pláží.
Alcudia, pláže obklopené palmami a piniemi, skvělé podmínky pro vodní spor-
ty a nespočet restaurací, kaváren, obchůdků a barů. V historické části měs-
ta Alcudia můžete navštívit nádherný přístav či se projít některou z roman-
tických uliček.
Cala D´Or a Cala Barca, nejvyhledávanější letoviska tvořená několika krás-
nými zátokami. 
Palma Nova, moderní letovisko s dlouhou pláží a rušným denním i nočním ži-
votem. Nachází se zde velké množství barů, restaurací a obchůdků. 
Na východním pobřeží ostrova leží velmi oblíbené středisko Sa Coma, kde na-
leznete klid i rušný život. 
Zřejmě nejživější a nejznámější letoviska na Mallorce, El Arenal a Playa de Pal-
ma, se nachází na východní straně velkého zálivu Bahia de Palma a turistům 
poskytuje nepřeberné množství barů, diskoték, restaurací a obchůdků se su-
venýry. Letovisko je vhodné pro aktivní dovolenou a mladé páry. 
V neposlední řadě vám představujeme letovisko Santa Ponsa, které je vhod-
né pro všechny věkové kategorie a zaručuje strávení klidné dovolené, ale také 
možnost zábavy a kontaktu s nezapomenutelnou přírodou.
Mezi další letoviska na Mallorce patří Paguera nebo Playa de Muro.

ZEMĚ ÚŽASNÝCH KONTRASTŮ
Španělsko je známé bohatým kulturním životem, krásnou přírodou a vynikají-
cí kuchyní! Užijte si dny strávené na prosluněných plážích s průzračnou vodou, 
nekonečné večery s fl amencem a vínem nebo temperament místního obyva-
telstva. Španělsko je svou rozlohou čtvrtou největší zemí Evropy a rozkládá se 
na větší části Pyrenejského poloostrova. Ke Španělsku patří dvě města na se-
veroafrickém pobřeží, Ceuta a Melilla, Kanárské a Baleárské ostrovy. Největším 
ostrovem tohoto soustroví je Mallorca, velmi oblíbená a populární destinace.
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HOTEL

MALLORCA | Santa Ponsa

POLOHA: Elegantní hotel se nachází na 
klidném místě v oblíbeném prázdninovém 

letovisku Santa Ponsa. Nejbližší nákupní možnosti, 
restaurace a bary jsou vzdáleny cca 200 m od hote-
lu. Centrum prázdninového letoviska Santa Ponsa 
je cca 800 m. Autobusová linka, která zajišťuje vel-
mi dobré dopravní spojení do hlavního města Pal-
ma de Mallorca, které je vzdálené cca 28 km, je cca 
200 m od hotelu. Letiště se nachází ve vzdálenosti 
cca 35 km od hotelu.

PLÁŽ: Menší písčito-oblázková pláž s pozvolným 
vstupem do moře se nachází přímo u hotelu (le-
hátka jsou na pláži k dispozici zdarma). Další písči-
tá veřejná pláž se nachází v centru letoviska Santa 
Ponsa (cca 800 m).

POPIS: Příjemný rodinný hotelový komplex se sklá-
dá z hlavní a vedlejší budovy. Svým hostům nabízí 
vstupní halu s recepcí a směnárnou, restauraci, bary, 

pěkný venkovní bazén se sluneční terasou a od-
dělenou částí pro děti (lehátka a slunečníky zdar-
ma) a vnitřní bazén. Ofi ciální kategorie hotelu je 4*.

INTERNET: V lobby hotelu a na některých pokojích 
je možné využít Wi-Fi připojení zdarma.

SUITE PRO 2–5 OSOB: Nově zařízené, moderní, 
prostorné a klimatizované Suite (klimatizace v pro-
vozu od 1. 5. do 31. 10.) mají koupelnu s vanou nebo 
se sprchou a WC, vysoušeč vlasů, telefon, SAT-TV, 
bezpečnostní schránku (za poplatek), minibar (za 
poplatek), terasu, šatnu a mají boční výhled na moře. 
Skládají se z obývacího pokoje a oddělené ložnice. 
Možnost zajistit dětskou postýlku zdarma. 

SUITE SUPERIOR PRO 2–5 OSOB: Suite typu Su-
perior jsou vybaveny stejně jako standardní rodin-
né Suite, jsou však prostornější a v koupelně mají 
navíc župan a pantofl e.

Fergus Style Cala Blanca Suites *****

Animace
v češtině
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Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

NÁŠ
TIP

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 12 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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Santa Ponsa | MALLORCA

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá různé denní i večerní ani-
mační programy. Zdarma si zde můžete zahrát stolní tenis. Pro děti je zde 
dětské hřiště a miniklub.

STRAVOVÁNÍ: Polopenze formou bufetu. Možnost All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.30–10.30), oběd (13.00–15.30) a večeře (18.30–21.30) formou 
bufetu. Snack během dne (11.00–12.30; 16.00–17.30). Neomezené množství 
místních vybraných alkoholických a nealkoholických nápojů (11.00–23.30). 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

www.fergushotels.com
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HOTEL

MALLORCA | Calas de Mallorca

POLOHA: Hotel se nachází v oblíbeném 
prázdninové oblasti Calas de Mallorca. 

Nejbližší obchůdky, restaurace a bary jsou vzdá-
lené cca 100 m. Do hlavního města Palma de Ma-
llorca je to cca 75 km. Autobusová zastávka se na-
chází v těsné blízkosti hotelu. Letiště je vzdálené 
cca 60 km od hotelu.

PLÁŽ: Písčitá zátoka Cala Domingo s pozvolným 
vstupem do moře (lehátka a slunečníky na plá-
ži k dispozici za poplatek) se sprchami se nachází 
cca 100 m od hotelu, od kterého je oddělena ho-
telovou zahradou.

POPIS: Hotel s přátelskou atmosférou svým hos-
tům nabízí vstupní halu s recepcí a směnárnou, re-
staurace a bary, společenskou místnost, pěkný ven-
kovní bazén pro dospělé (lehátka a slunečníky jsou 
u bazénů hostům k dispozici zdarma) a  bazén s od-
dělenou částí pro děti. 

INTERNET: V lobby hotelu je možné využít Wi-Fi 
připojení zdarma nebo internetový koutek za po-
platek. Wi-Fi připojení na pokojích je k dispozici také 
za poplatek.

SUPERIOR POKOJE: Nově zařízené klimatizované 
pokoje (klimatizace v provozu 1. 5.–31. 10., 24 ho-
din denně) mají koupelnu s vanou nebo sprchou 
a WC, telefon, SAT-TV, bezpečnostní schránku (za 
poplatek). Každý pokoj má balkon s výhledem na 
moře. Na vyžádání možnost poskytnout dětskou 
postýlku zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá 
různé denní sportovní a večerní zábavné progra-
my. Zdarma si zde můžete zahrát šipky, stolní te-
nis, plážový volejbal nebo tenis bez osvětlení. Za 
poplatek je kulečník a elektronické hry. 18jamkové 
golfové hřiště Vall d‘Or Golf je vzdálené cca 15 km 
od hotelu.

America ****

Animace
v češtině
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Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
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NÁŠ
TIP

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.
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DÍTĚ do 7 let
ZDARMA

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (8.30–10.00), oběd (13.00–15.00) a večeře (18.30–21.00) for-
mou bufetu. Snack během dne v baru u bazénu (10.00–18.00). Neome-
zené množství vybraných místních alkoholických a nealkoholických ná-
pojů (10.00–24.00). 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: /

www.hotelesglobales.com
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HOTEL

MALLORCA | Porto de Pollensa 

POLOHA: Hotel se nachází na klidném mís-
tě v prázdninovém letovisku Porto de Po-

llensa. Nejbližší restaurace, bary a obchůdky se na-
cházejí v centru letoviska, které se nachází cca 50 m 
od hotelu. Hlavní město Palma je vzdáleno cca 50 km, 
autobusová zastávka se nachází v těsné blízkosti ho-
telu. Letiště je od hotelu vzdáleno cca 60 km. 

PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž je ve vzdálenosti 
cca 50 m od hotelu. Lehátka a slunečníky jsou na 
pláži k dispozici za poplatek.

POPIS: Hotel s přátelskou atmosférou svým hos-
tům nabízí vstupní halu s recepcí, restauraci, bar, 
bazén s částí pro děti (lehátka a slunečníky u ba-
zénu zdarma) a vnitřní bazén. Pro děti je zde k dis-
pozici dětské hřiště a miniklub.

INTERNET: V hotelu je možné využít kabelové in-
ternetové připojení za poplatek.

POKOJE: Standardně zařízené klimatizované po-
koje (klimatizace k dispozici 24 hodin denně) mají 
koupelnu s vanou nebo sprchou a WC, telefon, SAT-
-TV, bezpečnostní schránku (za poplatek) a balkon. 
Na vyžádání možnost poskytnout dětskou postýl-
ku zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá 
různé animační programy. Zdarma můžete využít 
vstup do lázeňského centra a za poplatek si zahrát 
elektronické hry nebo tenis. Procházet se můžete po 
pobřežní promenádě, nebo můžete ochutnat spe-
ciality v některé z místních restaurací.

STRAVOVÁNÍ: Polopenze formou bufetu. Možnost 
All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.30–10.00), oběd (13.00–15.00) a veče-
ře formou bohatého bufetu (18.30–21.00). Snack 

Fergus Style Pollensa Park & Spa ****

Animace
v češtině
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Naskenujte QR kód
a získejte aktuální
ceny a informace 
o hotelu

NÁŠ
TIP

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

NEBO

Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.
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na dosp. osobu

DÍTĚ do 3 let
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SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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a sendviče (12.00–13.00), odpolední studený snack a zákusky (16.30-18.30). 
V rámci obědů a večeří výběr z dětského menu. Neomezené množství vy-
braných místních alkoholických a   nealkoholických nápojů během dne 
v baru u bazénu dle otevírací doby (11.00–23.00).

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: /

www.fergushotels.com

Blue Club – to je báječná dovolená u moře s animací v češtině
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HOTEL

MALLORCA | Playa de Palma

POLOHA: Hotel leží na klidném místě v oblíbeném 
prázdninovém letovisku Playa de Palma. Nejbliž-
ší restaurace a bary jsou v blízkosti hotelu, nákup-
ní možnosti se nacházejí v centru letoviska vzdá-
leném cca 300 m od hotelu. Letiště je od hotelu 
vzdáleno cca 5 km.

PLÁŽ: Písčitá pláž s barovým servisem (za popla-
tek) a sprchami se nachází ve vzdálenosti cca 400 m 
od hotelu, od kterého je oddělena místní komuni-
kací. Lehátka a slunečníky jsou na pláži k dispozi-
ci za poplatek. 

POPIS: Příjemný hotel s přátelskou atmosférou a se 
zahradou svým hostům nabízí vstupní halu s re-
cepcí a směnárnou, restauraci, bar, bezpečnostní 
schránky a venkovní bazény (lehátka a slunečníky 
u bazénů zdarma).

INTERNET: V hotelovém lobby je k dispozici Wi-Fi 
připojení zdarma.

POKOJE SUPERIOR: Vkusně zařízené klimatizované 
pokoje mají koupelnu s vanou nebo sprchou a WC, 
vysoušeč vlasů, telefon, SAT-TV, bezpečnostní 
schránku (za poplatek) a balkon.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá 
různé denní i večerní animační programy. V hotelu 

si můžete za poplatek zahrát kulečník. Na pláži je 
k dispozici za poplatek nabídka vodních sportů.

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (8.00–10.30), oběd (13.00–14.30) a ve-
čeře (18.30–21.00) formou bufetu. Snack během 
dne (11.00–18.00). Neomezené množství vybraných 
místních alkoholických a nealkoholických nápojů 
během dne v baru dle otevírací doby (11.00–23.00).

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: /

www.fergushotels.com

Fergus Geminis ***
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Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 6 let, 2. dítě do 6 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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HOTEL

POLOHA: Hotel se nachází v oblíbeném 
prázdninovém letovisku Palma Nova. Nej-

bližší obchůdky, bary, restaurace a noční kluby se 
nacházejí v centru letoviska, které je vzdáleno cca 
100 m. Letiště je od hotelu cca 30 km.

PLÁŽ: Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře, 
s bary a sprchami je vzdálená cca 100 m od hotelu, 
od kterého je oddělena místní komunikací. Lehát-
ka a slunečníky za poplatek.

POPIS: Hotel svým hostům nabízí vstupní halu 
s recepcí a směnárnou, restauraci, bar, společen-
skou místnost, bezpečnostní schránky (za popla-
tek) a venkovní bazén s částí pro děti (lehátka a slu-
nečníky zdarma).

INTERNET: V hotelu je možné využít Wi-Fi připo-
jení za poplatek. 

POKOJE: Příjemně zařízené klimatizované pokoje 
(klimatizace v provozu 1. 5.–31. 10.) mají koupelnu se 
sprchou nebo vanou a WC, vysoušeč vlasů, telefon, 
SAT-TV, bezpečnostní schránku (za poplatek) a bal-
kon. Hotel dále nabízí pokoje s výhledem na moře.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá 
různé animační programy. Zdarma si můžete za-
hrát stolní tenis nebo za poplatek kulečník. V těsné 

blízkosti hotelu je možné si půjčit kolo nebo auto 
za poplatek. Nedaleko se nachází minigolfové hři-
ště Golf Fantazia.

STRAVOVÁNÍ: Polopenze. Možnost All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (8.00–10.30), oběd (13.00–14.30) a veče-
ře (19.00–21.30) formou bufetu. Lehký dopoled-
ní snack (11.00–12.30) a odpolední snack (16.00–
17.30). Neomezené množství místních alkoholických 
i nealkoholických nápojů v baru dle otevírací doby 
(11.00–23.00).

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: /

www.fergushotels.com 

Palma Nova | MALLORCA

Fergus Tobago ***
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a získejte aktuální
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NÁŠ
TIP
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Detailní info o uvedených nabídkách viz strana 192.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 6 let, 2. dítě do 6 let

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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Doba letu z Prahy cca 2 hodiny

Časový rozdíl stejný jako v ČR

Měna Euro (1 EUR = 100 centů)

Elektrické napětí 220 V

Cestovní pas 
a vízum

občan ČR – platný cestovní pas 
nebo občanský průkaz, vízum 
není nutné

Hlavní město Řím

Ofi ciální jazyk italština

Naskenujte QR kód a získejte 
on-line kompletní informace o Itálii

ZÁKLADNÍ 
INFORMACE

Uvedené informace jsou platné v době tisku katalogu. Aktuální 
informace o vstupech do země naleznete na www.mzv.cz.
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Středozemní 
moře

FRANCIE

TUNISKO

Sardinie

Kalábrie

Sicílie

Řím

ITÁLIE

200 km

ITÁLIE
SARDINIE strana 178
SICÍLIE strana 180
KALÁBRIE strana 183
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SARDINIE
Nekonečně dlouhé pláže pokryté zlatavým pískem, moře hrající krásnými 
odstíny - to vše dokazuje, že se Sardinii přezdívá evropský Karibik více než 
správně. Při romantických procházkách v malebných uličkách si budete při-
padat, že jste se ztratili v čase. Poznejte oblíbená letoviska, jako jsou Porto 
Cervo, luxusní letovisko v severní části ostrova, Capotera – malebné městeč-
ko vystavěné v italském duchu nebo letovisko Chia, oblast na jižním pobře-
ží ostrova, která je známá neposkvrněnou přírodou. Mezi další vyhledávaná 
letoviska na Sardinii patří Arborera, Santa Margharita di Pula, Villasimius, 
Golfo Aranchi, San Teodoro, Porto San Paolo, Porto Corallo, Marina di Capi-
tana a spousta dalších.

SICÍLIE
Sicílie, „ostrov Slunce“, který leží ve stínu sopky Etny a jehož cesty jsou obklo-
pené nekonečnými plantážemi menších pomerančovníků, vás okamžitě na-
dchne svou jedinečností a nezapomenutelnou atmosférou. Městečka, která 
připomínají staré romantické fi lmy, kořeny pravé italské mafi e, nebo tajupl-
ná sopka Etna – to vše dotváří Sicílii v jeden výjimečný celek! Okouzlí vás le-
tovisko Taormina, aktivní město, jež dýchá takřka 24 hodin denně a utichá až 
v ranních hodinách. Fontane Bianche, menší rekreační oblast s poklidnou at-
mosférou a vynikajícími podmínkami pro vodní sporty. Letojanni, Giardini – 
Naxos nebo Campofelice di Roccela patří mezi nejvyhledávanější letoviska na 
Sicílii a zaručují prožití té nejlepší dovolené.

KALÁBRIE
Nadchnou vás místní malebná městečka a oblíbená letoviska, jako jsou Pizzo 
Calabro, město ozářené sluncem, historické městečko Tropea, Nicotera a Ni-
cotera Marina, Capo Vaticano, středisko s tradiční jihoitalskou atmosférou 
a Zambrone, které je obklopeno nádhernou zelení a olivovými háji. Mezi dal-
ší vyhledávaná letoviska patří Ricadi, v části zvané „Pobřeží bohů“, Briatico, 
nebo Parghelia a mnoho dalších. Překrásná a okouzlující příroda, široké plá-
že s jemným pískem nebo romantické zátoky s křišťálově průzračnou vodou 
a relax ve stínu borovic – to je Kalábrie! Vychutnejte si místní špičkovou gast-
ronomii, okoštujte vynikající vína a užijte si nezapomenutelnou dovolenou pří-
mo ve „špičce italské boty“.

UPOZORNĚNÍ: V Itálii je v mnoha městech a letoviscích vybírána povinná po-
bytová taxa, která je splatná na místě po příjezdu do ubytovacího zařízení (cca 
1–5 EUR/os./den). Upozorňujeme, že pobytové taxy mohou být vyhláškou 
místní autority zavedeny i v dalších letoviscích i během sezóny a jejich výše se 
může taktéž změnit. Případné změny naleznete na našich webových stránkách.

POUŽÍVÁNÍ HOTELOVÝCH BAZÉNŮ: Z důvodu dodržování odpoledního klidu 
(tzv. siesty) mohou být hotelové bazény pro své hosty uzavřeny v odpoledních 
hodinách – cca od 13.00 až do 16.00 (záleží na daném ubytovacím zařízení). 
Zároveň upozorňujeme, že některé hotelové rezorty v Itálii vyžadují používá-
ní koupací čepice z hygienických důvodů.

SKVĚLÉ JÍDLO A ČISTÁ PŘÍRODA 
Itálie není pouze zemí krásných pláží, průzračného azurového moře a po celém 
území táhnoucího se alpského pohoří. Je především známá pro svou výbornou 
kuchyni a módní trendy italských návrhářů či luxusní sportovní vozy a motocykly. 
Zároveň je i domovem největšího počtu památek světového kulturního 
dědictví UNESCO na světě. Především díky této skutečnosti patří právem mezi 
nejnavštěvovanější a turisticky nejvíce oblíbené země. 
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POLOHA: Hotel s přátelskou atmosférou je oblíbe-
ným místem pro konferenční události nebo svatby. 
Nachází se v jižní části ostrova vedle malého jach-
tového přístavu. Do centra městečka Quartu je to 
cca 15 km. Nejbližší bary jsou cca 200 m od hotelu. 
Letiště v Cagliari je vzdáleno cca 25 km od hotelu.

PLÁŽ: Vlastní oblázková pláž má strmější vstup 
do moře. Na pláži jsou lehátka a slunečníky zdar-
ma a plážové osušky na zálohu.

POPIS: Elegantní hotel z přírodních materiálů leží 
v zahradě a  jeho součástí je thalasso centrum. 
Je zde vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, bary, 
konferenční prostory, venkovní bazén (lehátka 
a slunečníky zdarma) s oddělenou částí pro děti 
a vnitřní, vyhřívaný bazén, který je součástí tha-
lasso centra (za poplatek stejně tak jako služby 
v něm). Hotel akceptuje domácí mazlíčky do cca 
8 kg (za poplatek).

INTERNET: Wi-Fi připojení na recepci za poplatek.

POKOJE: Vkusně zařízené klimatizované pokoje (kli-
matizace v provozu 24.5.–30.9.) mají koupelnu se 
sprchou nebo vanou a WC, vysoušeč vlasů, tele-
fon a SAT-TV. Na pokoji je také k dispozici bezpeč-
nostní schránka zdarma a minibar za poplatek. Na 
vyžádání možné zajistit dětskou postýlku zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá 
různé animační a večerní zábavné programy. Pro 
děti je zde miniklub. Hoteloví hosté si mohou za-
hrát zdarma plážový volejbal, fotbal nebo tenis bě-
hem dne (osvětlení za poplatek). Hotel také nabízí 
služby velmi příjemného lázeňského centra – salón 
krásy, masáže, hydromasáže, turecké lázně, saunu 
apod. za poplatek.

STRAVOVÁNÍ: Snídaně, možnost polopenze for-
mou bufetu nebo All Inclusive.

SARDINIE | Marina Capitana

AW Sighientu Life Hotel & Spa ****
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ALL INCLUSIVE 
Snídaně, oběd a večeře formou bufetu. Neomezené množství místních ne-
alko nápojů, minerální vody, piva a místního vína (10.00–24.00). Do kon-
ceptu All Inclusive není zahrnuta zmrzlina a nápoje v lahvích.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

UPOZORNĚNÍ: V době přípravy katalogu nebyla v letovisku Marina Capi-
tana vybírána povinná pobytová taxa. Upozorňujeme však, že tato taxa 
může být místní autoritou zavedena během sezóny. Přibližná výše této 
taxy je v jiných letoviscích cca 1–2,5 EUR/osoba/den a je splatná na místě. 

Marina Capitana | SARDINIE
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POLOHA: Hotel s živou atmosférou se na-
chází v prázdninovém letovisku Fontane 

Bianche. Nejbližší nákupní možnosti jsou vzdáleny 
cca 200 m od hotelu, restaurace a bary cca 800 m 
od hotelu. Autobusová linka, zajišťující spojení do 
města Siracusa vzdáleného cca 15 km, je v blízkos-
ti hotelu. Letiště je vzdáleno cca 65 km.

PLÁŽ: Soukromá písčitá pláž s pozvolným vstupem 
do moře, se sprchami a WC (lehátka a slunečníky na 
pláži v 1. řadě jsou za poplatek, od 2. řady jsou zdar-
ma) se nachází přímo před hotelem. 

POPIS: Hotelový komplex se skládá z hlavní a ved-
lejší budovy. Svým hostům nabízí vstupní halu s re-
cepcí, restauraci, dva bary, obchůdky, kadeřníka, 
pěkný bazén (lehátka, slunečníky a matrace u ba-
zénu zdarma) a bazén pro děti. Pro děti je zde k dis-
pozici také dětské hřiště.

INTERNET: V hotelu je možné využít Wi-Fi připo-
jení nebo internetový koutek zdarma.

POKOJE: Standardní klimatizované pokoje (klima-
tizace v provozu od 14. 6.–27. 9. v určité hodiny bě-
hem dne) se nacházejí v hlavní budově nebo ve ved-
lejších budovách a mají koupelnu se sprchou a WC, 
telefon, SAT-TV (zapůjčení ovladače na vratnou zá-
lohu cca 20 EUR), bezpečnostní schránku (za popla-
tek cca 15 EUR), miniledničku a balkon. Čtyřlůžkové 
pokoje mají palandu. Na vyžádání možnost poskyt-
nout dětskou postýlku zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá 
různé denní i večerní animační programy. Zdarma 
si zde můžete zahrát plážový volejbal, stolní tenis, 
tenis bez osvětlení nebo navštívit fi tness centrum. 
Za poplatek je v hotelu možnost využít kulečník, 
elektronické hry, fotbal, saunu, služby Spa centra, 
tenis osvětlením a vodní sporty na pláži.

Fontane Bianche Beach Club ****

SICÍLIE | Fontane Bianche
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STRAVOVÁNÍ: AII Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně, oběd a večeře formou bufetu. Pozdní snídaně (káva a croissant) 
u baru (10.00–12.00). Odpolední snack, pizza, ovoce (14.00–18.00). Je-
denkrát týdně Sicilský večer, jedenkrát za týden večeře z ryb. Neomeze-
né množství místních vybraných alkoholických a nealkoholických nápo-
jů (10.00–24.00).

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: /

www.hotelfontanebianche.it

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová taxa splatná na místě cca 2 EUR/os./den 
(na pobyt se počítá taxa pouze za 4 dny), děti do 8  let zdarma. Upozorňu-
jeme, že výše této taxy se může během sezóny změnit.

Fontane Bianche | SICÍLIE
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POLOHA: Hotelový komplex je umístěn 
v klidné části letoviska Sant‘Alessio Si-

culo. Nejbližší restaurace, bary a obchůdky jsou 
cca 500 m od hotelu. Hotel má výbornou polohu, 
nachází se pouhých cca 4 km od krásné Taorminy. 
Letiště je vzdáleno cca 70 km.
PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž (vstup do moře je 
příkřejší) s barovým servisem (za poplatek), spr-
chami a WC (lehátka a slunečníky na pláži k dispozi-
ci zdarma, plážové osušky za poplatek cca 2,5 EUR) 
se nachází cca 20 m od hotelu, od kterého je oddě-
lena místní komunikací.
POPIS: Nově rekonstruovaný moderní hotel se sklá-
dá z hlavní budovy a několika vedlejších budov. Hos-
tům je zde k dispozici recepce, restaurace, bar na 
pláži a konferenční prostory.
INTERNET: V hotelu a na pokojích je možné využít 
Wi-Fi připojení zdarma.
POKOJE: Standardně zařízené klimatizované pokoje 
(klimatizace v provozu od 1. 6.–30. 9.) mají koupelnu 
s vanou nebo sprchou a WC, vysoušeč vlasů, telefon, 
TV, bezpečnostní schránku, minibar (za poplatek), 
balkon a nacházejí se v budovách vedlejších. V pří-
padě čtyřlůžkového pokoje mají pokoje dvě pevná 
lůžka a palandu. Na vyžádání možnost poskytnout 
dětskou postýlku za poplatek (cca 10 EUR).
SUPERIOR POKOJE: Nové, moderně zařízené klima-
tizované pokoje (klimatizace v provozu 1. 6.–30. 9.) 
jsou vybaveny stejně jako standardní pokoje, jsou 

však prostornější a jsou umístěny v hlavní budově.
SPORT A ZÁBAVA: Příjemné letovisko přímo vy-
bízí k různým sportovním aktivitám. Můžete se zde 
potápět, využít windsurfi ng nebo se plavit na pla-
chetnici. K zapůjčení jsou zde také motorové čluny 
k vodnímu lyžování. 
STRAVOVÁNÍ: Snídaně formou bufetu. Možnost 
polopenze (večeře formou servírovaného menu) 
nebo plné penze.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: /
www.elihotel.net
UPOZORNĚNÍ: V době přípravy katalogu nebyla 
v tomto letovisku vybírána povinná pobytová taxa. 
Upozorňujeme však, že tato taxa může být místní 
autoritou zavedena během sezóny. Přibližná výše 
této taxy je v jiných letoviscích cca 1,5–2,5 EUR/
os./den a je splatná na místě.

Eli ****
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POLOHA: Hotel s přátelskou atmosférou 
se nachází na klidném místě poblíž letovis-

ka San Nicolo di Ricadi, jehož centrum je vzdáleno 
cca 200 m a naleznete zde spoustu obchůdků, re-
staurací a barů. Historické městečko Tropea je vzdá-
leno cca 10 km od hotelu (klienti mohou využít ho-
telový svozový autobus zdarma). Vzdálenost hotelu 
od letiště Lamezia Terme je cca 70 km.
PLÁŽ: Vlastní písčitá pláž s pozvolným vstupem do 
moře se nachází cca 1350 m od hotelu (možnost vyu-
žít hotelový minibus zdarma, cca 8.30–19.00). Lehát-
ka a slunečníky zdarma (1 slunečník a 2 lehátka/po-
koj, možnost dalšího lehátka dle aktuální dostupnosti). 
K dispozici je barový servis. Plážové osušky za popla-
tek cca 3 EUR a zároveň na vratnou zálohu cca 10 EUR.
POPIS: Hotelový komplex s příjemnou atmosférou je 
umístěný v udržované zahradě a svým hostům nabí-
zí vstupní halu s recepcí a směnárnou, dvě restaura-
ce, bar a kadeřnictví. V areálu hotelu je jeden bazén 
pro dospělé a bazén pro děti (lehátka a slunečníky 
jsou zdarma). Ofi ciální kategorie hotelu je 4*.
INTERNET: Hotel má k dispozici Wi-Fi připojení na 
pokojích za poplatek cca 10 EUR/týden. 
POKOJE: Pokoje mají klimatizaci (1. 6.–30. 9.), kou-
pelnu se sprchou a WC, vysoušeč vlasů, telefon, TV, 
minibar (za poplatek), miniledničku (zdarma), bez-
pečnostní schránku (zdarma) a balkon nebo tera-
su. Možnost zajistit dětskou postýlku (za poplatek 
cca 5 EUR/týden). Rodinné pokoje jsou prostornější.

SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá 
animační programy. Pro děti je zde dětské hřiště. 
Přes den si lze zdarma zahrát plážový volejbal, fot-
bal, stolní tenis a tenis během dne (osvětlení za po-
platek cca 20 EUR/hodina).  
STRAVOVÁNÍ: Snídaně nebo možnost polopenze. 
Snídaně formou bufetu. Večeře formou servírova-
ného menu, k dispozici je salátový bar (večeře za-
hrnují skleničku vína a vodu).
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: /
www.costadeglidei.it
UPOZORNĚNÍ: V době přípravy katalogu nebyla 
v letovisku Capo Vaticano vybírána povinná pobyto-
vá taxa. Upozorňujeme však, že tato taxa může být 
místní autoritou zavedena během sezóny. Přibližná 
výše této taxy je v jiných letoviscích cca 1–2,5 EUR/
osoba/den a je splatná na místě.

Costa Degli Dei ****
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POLOHA: Nově vystavěný hotelový kom-
plex se nachází v oblíbeném prázdnino-

vém letovisku Nicotera, přímo u Tyrhénského po-
břeží. Hotel leží mezi citrusovým hájem a borovým 
lesem a je skutečnou oázou klidu. Centrum prázd-
ninového letoviska Nicotera Marina je vzdáleno cca 
3 km. Centrum Nicotera leží cca 200 m od hotelu. 
Nejbližší restaurace, bary a nákupní možnosti jsou 
vzdáleny cca 3 km. Vzdálenost od letiště v Lamezia 
Terme je cca 80 km. 
PLÁŽ: Krásná a široká pláž s hrubším pískem je 
vhodná pro dlouhé procházky podél pobřeží. Vstup 
do moře je pozvolný. Pláž je vzdálena cca 60 m od 
areálu hotelu a vede krásným píniovým hájem. K dis-
pozici jsou sprchy. Lehátka a slunečníky jsou na pláži 
zdarma. Hotel neposkytuje plážové osušky. 
POPIS: Hotel s přátelskou atmosférou se sklá-
dá z několika dvoupatrových budov rozmístěných 
v rozlehlém areálu hotelu, který tak působí dojmem 
malé italské vesničky. Svým hostům nabízí vstupní 

halu s recepcí, restaurace, bar a několik obchůdků. 
V udržované a stále zelené zahradě hotelu se na-
chází jeden velký a hezký bazén, který má odděle-
nou část pro děti. Lehátka a slunečníky jsou u ba-
zénu zdarma.
INTERNET: Hotel nabízí Wi-Fi připojení v hotelové 
recepci za poplatek (cca 10 EUR/3 hodiny).
POKOJE: Vkusně zařízené prostorné pokoje mají 
koupelnu se sprchou a WC, vysoušeč vlasů, tele-
fon a SAT-TV. Na pokoji je k dispozici minilednič-
ka (zdarma) a bezpečnostní schránka (zdarma). 
Každý pokoj má vlastní balkon nebo terasu. Na 
vyžádání je možné zajistit dětskou postýlku (za 
poplatek). Hotel také nabízí ubytování v pokojích 
rodinného typu, které mají stejné vybavení jako 
pokoje standardní, ale jsou prostornější a mají na-
víc obývací prostor. 
SPORT A ZÁBAVA: Hotel pro své hosty pořádá 
různé denní animační a večerní zábavné programy. 
Pro děti je zde dětské hřiště a miniklub. Zdarma si 

Nicotera Beach Village ****

KALÁBRIE | Nicotera
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můžete zahrát basketbal, plážový volejbal, kulečník, šipky, fotbal, stolní 
tenis a tenis během dne (osvětlení za poplatek). 

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive.

ALL INCLUSIVE 
Snídaně (7.30–10.00), oběd (12.30–14.00) a večeře (19.30–21.00) formou 
bufetu. Snack během dne (11.00–18.00). Neomezené množství místních 
alkoholických a nealkoholických nápojů v určených barech a restauracích 
dle jejich otevírací doby (8.30–24.00). 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: / /

www.nicoterabeachvillage.it

UPOZORNĚNÍ: Povinná pobytová taxa splatná na místě cca 1 EUR/oso-
ba/den, děti do 16 let zdarma. Upozorňujeme, že výše této taxy se může 
během sezóny změnit.
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VŠEOBECNÉ INFORMACE  Blue Style k.s.
Vážení zákazníci, stránky tohoto katalogu vám představí 
naši nabídku zájezdů do přímořských destinací. Při peč-
livém výběru nejen kvalitního ubytování, ale i nádher-
ných pobytových míst, jsme se snažili sestavit takový 
produkt, aby si vybral skutečně každý. A nezapomně-
li jsme samozřejmě ani na zajímavé výlety, které si mů-
žete zakoupit již v naší kanceláři v českých korunách, 
popř. v zahraniční měně od našeho delegáta v místě po-
bytu. Před výběrem své dovolené vás prosíme o pozorné 
přečtení těchto všeobecných informací, kde nalezenete 
řadu rad a upozornění.

Cestovní kancelář Blue Style je pojištěna proti úpadku dle 
povinnosti vyplývající ze zákona č. 159/1999 Sb. (povin-
né smluvní pojištění) u ERV pojišťovny, a. s.

PODMÍNKY VYCESTOVÁNÍ Z ČR

CESTOVNÍ DOKLADY
Z České republiky lze vycestovat pouze s platným ces-
tovním dokladem (upozorňujeme, že většina států, do 
nichž Blue Style nabízí své zájezdy, požaduje platný ces-
tovní doklad minimálně 6 měsíců od datumu plánova-
ného odjezdu ze země), v případě cesty do zemí Evrop-
ské unie lze jako cestovní doklad použít platný občanský 
průkaz. Občanský průkaz je však chápán jako cestovní 
doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro děti v něm za-
psané. Upozorňujeme, že od 26. června 2012 musí mít 
každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při ces-
tování do zahraničí vlastní cestovní doklad. Od 1. ledna 
2012 mohou i děti mladší 15 let do států Evropské unie 
cestovat též na vlastní občanský průkaz, o který mohou 
rodiče dítěte požádat. V případě, že nezletilé dítě ces-
tuje v doprovodu jiné osoby, než je rodič nebo zákonný 
zástupce, doporučujeme ověřit u zastupitelského úřa-
du navštěvovaného státu, zda mimo platného cestov-
ního dokladu nebude vyžadován také písemný souhlas 
rodičů (zákonného zástupce) s cestou dítěte do zahrani-
čí. Podrobné informace k cestovním dokladům ČR nalez-
nete na stránkách Ministerstva vnitra ČR, www.mvcr.cz.

VSTUP A POBYT V CIZÍCH STÁTECH
Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané 
ČR splňovat podmínky stanovené zákony dané země. Zá-
kladní informace k cestování občanů České republiky do 
cizích zemí naleznete v tomto katalogu ve všeobecných 
informacích u jednotlivých destinací a dále pak na webo-
vých stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR, www.
mzv.cz. Vzhledem k možným změnám týkajících se vstu-
pu a pobytu v dané zemi doporučujeme, abyste si před 
cestou ověřili, zda se podmínky pro vstup a pobyt ne-
změnily. Ke sdělování aktuálních podmínek a informa-
cí ke vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný 
zastupitelský úřad daného státu, kontakty naleznete ve 
všeobecných informacích u jednotlivých destinací. Po-
kud nejste občany ČR, informujte se před cestou u za-
stupitelského úřadu navštěvovaného státu o podmín-
kách vstupu a pobytu.

ÚDAJE O PASOVÝCH A VÍZOVÝCH POŽADAVCÍCH A JE-
JICH LHŮTY, ZDRAVOTNÍ DOKLADY
Za účelem podání správných a aktuálních informací o pa-
sových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyříze-
ní, jakož i o zdravotních dokladech, které jsou pro cestu 
a pobyt vyžadovány, je nezbytné sdělit prodejci všech-
ny podstatné informace, zejména cestovní doklad jaké 
země použijete k cestě do vámi vybrané destinace. Zá-
kladní informace o pasových a vízových požadavcích, 
o lhůtách pro jejich vyřízení, jakož i o nezbytných zdra-
votních dokladech naleznete rovněž na www.blue-sty-
le.cz. Jelikož pasové i vízové podmínky pro cestování do 
námi nabízených destinací, jakož i lhůty pro jejich vyří-
zení, se mohou měnit, doporučujeme si před odjezdem 
vždy ověřit podmínky vstupu do destinace na stránkách 
Ministerstva zahraničí ČR www.mzv.cz a/nebo na zastu-
pitelských úřadech zemí, do kterých v rámci zájezdu ces-
tujete. Současně tímto upozorňujeme, že pasové a vízo-
vé informace nacházející se v katalogu a/nebo na www. 
blue-style.cz jsou zpravidla určeny pro občany ČR, pří-
padně pro občany dalších států, jejichž občané jsou ob-
vyklými zákazníky Blue Style. V případě, že v tomto ka-
talogu ani na www.blue-style.cz nenaleznete informace 
o pasových a vízových požadavcích vztahujících se k ces-
tovním dokladům země, jejíž cestovní doklad máte v úmy-
slu využít za účelem čerpání služeb zájezdu, nebo máte 

jakékoliv dotazy týkající se splnění pasových a vízových 
povinností, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 226 
036 100 nebo na info@blue-style.cz. Berte prosím na 
vědomí, že nemůžeme nést odpovědnost za správnost 
námi poskytnutých informací o vízových či pasových po-
žadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení, ani o nezbytných 
zdravotních dokladech v případě, kdy nám včas nesdě-
líte podstatné informace či uvedete informace chybné.

LETECKÁ PŘERAVA

Přeprava do našich cílových destinací je zajišťována char-
terovými lety. Ačkoliv časy odletů a příletů jsou nasmlou-
vány s dostatečným předstihem, může se stát, že přes-
né časy letů budou změněny, i přes veškerou snahu naší 
cestovní kanceláře a leteckých společností. O případných 
změnách odletových časů budete včas vyrozuměni. Ak-
tuální informace o odletech jsou umístěny na webových 
stránkách www.blue-style.cz. Naše cestovní kancelář ne-
ručí za zpoždění letů, která mohou nastat z technických 
důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, přetížení letec-
kých koridorů atd., nenese odpovědnost za škody s ním 
spojené a upozorňuje na možnost jeho vzniku. Při pláno-
vání vašich obchodních schůzek, cest a následných pří-
pojů zpět do místa bydliště tedy raději počítejte i s mož-
ným delším zpožděním, které může zasahovat i do dne 
následujícího. Stejně tak je důležité brát na vědomí, že 
s ohledem na případné brzké odlety z České republiky 
může být nutné se dostavit na letiště již v předcházejí-
cí den (např. odlet v sobotu v 1.00 hod, na letišti musíte 
být nejpozději v pátek ve 23.00 hod). Nelze též vycházet 
z toho, že se odlety uskuteční dopoledne a zpáteční lety 
večer. Změny letových časů mohou nastat i několik ho-
din před plánovaným odletem. Cestujete-li s malými dět-
mi, je lépe se vybavit dostatečným množstvím kojenecké 
stravy, nápojů a hygienických potřeb. V případě časného 
odletu nebo pozdního či zpožděného letu do cílové de-
stinace nelze poskytnout slevy a kompenzace za služby, 
které nemohly být z tohoto důvodu využity (např. snídaně 
nebo večeře v hotelu). Ve většině případů nejdou zmeš-
kané stravovací služby nahradit v místě pobytu, ale bu-
dou vám poskytnuty na palubě letadla (při pozdním od-
letu do zahraniční destinace obdržíte na palubě letadla 
večeři, při časném odletu z destinace snídani). První a po-
slední den leteckých zájezdů je určen k přepravě a niko-
liv k vlastní dovolené. V případě pozdního odletu do de-
stinace se může stát, že klient bude ubytován následující 
den (viz začátek a ukončení pobytu). V případě brzkého 
odletu z destinace se naopak může stát, že bude potřeba 
opustit pokoje předposlední den pobytu. Před cestou do-
poručujeme seznámit se s novými bezpečnostními pravi-
dly na letištích EU, která upravují zejména přepravu ka-
palin, a s přepravními podmínkami letecké společnosti 
– k dispozici na www.blue-style.cz. Osobám nemocným 
či jinak zdravotně omezeným doporučujeme věnovat pře-
pravním podmínkám zvýšenou pozornost. 

ODBAVENÍ A MÍSTA V LETADLE
Jednotlivá místa v letadle jsou přidělována cestujícím dle 
pořadí u přepážky odbavení na letišti a jsou potvrzena 
na palubní vstupence. Bohužel nemůžeme předem za-
ručit přidělení určitého zvoleného místa v letadle. Ces-
tuje-li rodina nebo více přátel společně a máte zvláštní 
požadavky na místa v letadle, které však nelze garan-
tovat, doporučujeme vám se dostavit včas k odbave-
ní (dle pokynů 2 hodiny před plánovaným odletem), aby 
vám bylo možno zajistit místa vedle sebe. Naše cestov-
ní kancelář není odpovědná za vaše ztráty nebo výdaje 
způsobené tím, že se nedostavíte včas k odbavení (od-
bavovací přepážka se uzavírá cca 40 minut před pláno-
vaným odletem), nebo nebudete-li dostatečně vybave-
ni všemi požadovanými dokumenty (pas, vízum apod.), 
a tudíž nebudete moci vycestovat. 
Upozorňujeme také, že jedna osoba může sama cestovat 
maximálně s jedním dítětem do 2 let věku (s infantem).

CESTOVNÍ DOKUMENTY
V cestovních dokumentech/pokynech (dále také jen 
„dokumenty“) na cestu, které slouží také jako letenky, 
naleznete veškeré potřebné informace k odletu včetně 
orientačních časů odletů a příletů známé v době jejich 
odeslání. Tyto dokumenty dále obsahují další důležité 
informace týkající se vašeho ubytování (doklady slou-
ží rovněž jako ubytovací vouchery) a informace k vaše-
mu cestovnímu pojištění (zároveň slouží i jako doklad 

o cestovním pojištění). Cestovními dokumenty se rov-
něž budete prokazovat při odbavení na letišti a po jejich 
předložení vám budou vystaveny palubní vstupenky. Tyto 
dokumenty je nutné si po obdržení na vaší e-mailovou 
adresu vytisknout a v listinné podobě mít po dobu ko-
nání zájezdu při sobě, a to zejména při odbavení na letiš-
ti, ubytování, případně uplatňování nároků z cestovního 
pojištění. Cestovní dokumenty se zasílají nejpozději 7 dní 
před plánovaným odletem na emailovou adresu uvede-
nou ve vaší smlouvě o zájezdu. Pokud z nějakého důvo-
du (např. nedoplacení zájezdu) nebudou cestovní doku-
menty odeslány nebo doručeny (např. chybně uvedený 
kontakt), je vaší povinností si dokumenty vyžádat. Pokud 
do smlouvy o zájezdu neuvedete vaši e-mailovou adre-
su, budou dokumenty zaslány na místo uzavření smlouvy 
o zájezdu. Rádi bychom předešli zbytečným komplikacím 
při doručování dokumentů, či při oznamování nenadálé 
změny času odletu. Doporučujeme našim klientům uvést 
na smlouvě o zájezdu několik možných kontaktů (např. 2 
mobilní telefony). Při doplatku zájezdu si prosím zkon-
trolujte aktuálnost uvedených údajů, zejména pak ak-
tuální a funkční e-mailovou adresu. V případě jakékoli 
změny vámi uvedených kontaktních údajů je nezbytné 
bezodkladně nahlásit aktuální a platné kontaktní údaje 
v místě uzavření smlouvy o zájezdu. Dojde-li ke změně 
v čase odletu a vy se nedostavíte k němu včas, nemůže 
být ze strany Blue Style uznána případná reklamace, po-
kud vás o tomto nebylo možné informovat na uvedených 
kontaktních údajích. Aktuální informace o odletech jsou 
umístěny také na webových stránkách www.blue-style.
cz. S ohledem na možné změny doporučujeme aktuální 
informace o odletech průběžně sledovat.

ZAVAZADLA
Přeprava zavazadel
Váhový limit na bezplatnou přepravu 1 zavazadla (zapsa-
ného) pro dospělého cestujícího (a děti od 2 let) je vět-
šinou 15 kg na osobu (maximální váha jednoho samo-
statného zavazadla či  společného pro více osob nesmí 
přesáhnout 32 kg, platí i v případě zakoupené nadváhy). 
Délka každé strany musí být menší než 150 cm a součet 
všech tří stran nesmí přesáhnout 250 cm. Dále má do-
spělý cestující (a děti od 2 let) nárok na bezplatnou pře-
pravu 1 kabinového zavazadla (nezapsaného), a to max. 
do 5 kg, nepřesahujícího rozměry 56x45x25 cm vč. drža-
dla, postranních kapes a koleček (výška x šířka x hloub-
ka), součet všech tří stran nesmí přesáhnout 115 cm. Děti 
do 2 let nemají nárok na vlastní sedadlo a na přepravu 
vlastního zavazadla. Mají nárok na bezplatnou přepra-
vu složeného dětského kočárku, dětské postýlky, auto-
sedačky pro děti – tyto předměty budou přepraveny v za-
vazadlovém prostoru letadla. 
Zvýhodněné ceny za nadváhu naleznete v ceníku nebo 
na www.blue-style.cz.

Podle platných mezinárodních předpisů nesmí mít ces-
tující v příručním zavazadle ostré předměty, manikú-
ru, nože, zbraně a hračky odpovídající skutečným útoč-
ným zbraním. Tyto předměty musí být uloženy pouze 
v zapsaném odbaveném zavazadle. Pokud tomu tak ne-
bude, tyto předměty je cestující povinen před odletem 
odevzdat dopravci. Přepravu kapalin v příručních zava-
zadlech upravují bezpečnostní pravidla, která nalezne-
te na www.blue-style.cz a/nebo na webových stránkách 
letiště. Cestující mohou tak např. přepravovat v kabino-
vém zavazadle běžné tekutiny, aerosoly a gely jen v ná-
dobách o objemu maximálně 100 ml, uložené v jednom 
průhledném plastovém sáčku o objemu max. 1 litr, kte-
rý lze opakovaně uzavřít.   
Zároveň doporučujeme si do vašeho kabinového zava-
zadla přibalit případné nezbytné léky, které tak máte po 
celou dobu při sobě.

Přeprava neskladných zavazadel a sportovního vy-
bavení
Přeprava neskladných zavazadel (např. jízdní kola, vý-
bava pro potápěče, surfy, golfové bagy apod.) musí být 
nahlášena CK Blue Style již při knihování zájezdu a usku-
tečňuje se v závislosti na kapacitních možnostech letec-
kého přepravce (je tedy nutné zpětné potvrzení) a je za 
poplatek. Úhradu případných poplatků za transfer pře-
pravovaného nadměrného zavazadla (např. surfy, jízd-
ní kola, potápěčská výstroj, golfové bagy apod.) z letiš-
tě do ubytovací kapacity a zpět je zajišťována na vlastní 
náklady zákazníkem.
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
Ztráta nebo poškození zavazadla
Za poškození nebo ztrátu zavazadla při letecké přepravě 
přebírá plnou odpovědnost letecká společnost. Pokud při 
příletu do cílové destinace (v zahraničí i v ČR) zjistíte, že 
je vaše zavazadlo poškozeno, nebo se dokonce ztratilo, 
ihned na místě v reklamačním oddělení na letišti sepiš-
te protokol (P.I.R.), který budete potřebovat pro uplatně-
ní nároku na odškodnění. Náklady spojené s vyřizováním 
reklamace nese klient. Vždy je nutné nahlásit případnou 
škodu, poškození apod. ihned v letištní hale, aby mohla 
být reklamace uznána. V opačném případě, kdy opustíte 
letištní halu, nemusí být vaše reklamace přijata.

Každé vaše zavazadlo pak doporučujeme označit jme-
novkou a adresou, včetně vašeho cílového místa, kam 
míříte na dovolenou.

Přeprava zvířat
Zvířata se zásadně přepravují pouze po předchozím na-
hlášení cestovní kanceláři, následném souhlasu letec-
kého přepravce a za poplatek. O výši poplatku se infor-
mujte u svého prodejce. Bez zaplacení poplatku nebude 
uvedené zvíře převzato k přepravě. Malá zvířata může-
te přepravovat v kabině letadla v uzavřené předepsané 
schránce – celková váha vč. schránky nesmí přesáhnout 
5 kg a rozměry nesmí být větší než 55 x 35 x 35 cm (délka 
x šířka x výška). Větší zvířata se přepravují v zavazadlo-
vém prostoru, ve zvláště k tomu určených boxech. Bližší 
informace obdržíte u přepravce. Zároveň je nutné ově-
řit již při knihování zájezdu, zda vámi vybraná ubytovací 
kapacita umožňuje pobyt i vašemu zvířecímu mazlíčko-
vi. Aktuální informace ohledně váhových limitů, rozměrů 
zavazadel a další důležité informace týkající se letecké 
přepravy naleznete na webových stránkách www.blue-
-style.cz. Informace zde uvedené jsou platné v době tis-
ku tohoto katalogu.

DELEGÁT

Ve všech cílových destinacích (vyjma Eurovíkendů a po-
bytových zájezdů v Marrakéši a Essaouiře, není-li uve-
deno jinak) jsou vám k dispozici česky nebo slovensky 
mluvící delegáti Blue Style. Delegáti organizují transfe-
ry z/na letiště (ne vždy je delegát samotnému transferu 
přítomen), uvítají vás na první informační schůzce, kde 
vám podají důležité informace týkající se dané destina-
ce, ubytování, nabídnou vám fakultativní výlety, možnost 
pronájmu auta apod. Po dobu celého pobytu vám budou 
k dispozici v určené návštěvní hodiny ve vašem ubyto-
vacím zařízení nebo v kanceláři. Mimo návštěvní hodiny 
je v nutných případech můžete kontaktovat telefonicky 
na čísle uvedeném na informační tabuli Blue Style (je-li 
k dispozici), která je umístěná na viditelném místě ve va-
šem ubytovacím zařízení (hovor delegátovi hradí zákaz-
ník) nebo v informační obálce, kterou obdržíte po příletu 
do destinace od vašeho delegáta. Je třeba počítat s tím, 
že každý delegát má na starosti více ubytovacích kapa-
cit a nelze tedy očekávat, že s vámi bude 24 hodin denně. 

Mobilní aplikace – Mobilní asistent
Vyvinuli jsme pro vás mobilní aplikaci, díky které máte 
prakticky vše, co potřebujete, pohodlně v kapse, a to již 
před samotnou dovolenou a následně pak i během ní. 
Naleznete zde podrobnosti o destinaci, do které míříte, 
o vámi vybraném hotelu, tipy na výlety,  praktický slov-
ník či kalkulačku měn. Zároveň máte pohromadě veške-
ré údaje o všech cestujících, zakoupených službách, in-
formace o vašem cestovním pojištění atd. 
S naší mobilní aplikací si můžete pohodlně vybrat vaši 
dovolenou nebo jí  použít ke komunikaci s delegátem 
Blue Style během vaší dovolené. Zároveň můžete po je-
jím skončení hodnotit jednoduchou a rychlou formou 
služby hotelu. Díky naší aplikaci jsme pro vás 24 hodin 
denně. Cestovní mobilní aplikace je ke stažení zdarma 
jak pro iPhone, tak i pro Android – na www.blue-style.
cz a na App Store.

ANIMÁTOR

V některých, námi pečlivě vybraných, ubytovacích zaří-
zeních máme také své vlastní animátory, kteří se starají 
o zábavu dospělých a také dětí (tzv. Blue animátor a Cro-
co animátor). Jejich prací je vytvářet animační programy 
a zábavu pro vás, naše klienty. 
Blue animátor spolupracuje s hotelovým animačním tý-
mem, se kterým jsou prováděny i jednotlivé aktivity. V ně-
kterých případech může mít Blue animátor i svou aktivitu.

Croco animátor připravuje program pro děti v tzv. Cro-
co clubu. Smyslem programu v dětském Croco klubu je 
si s dětmi hrát, bavit je a vzdělávat, nikoli nabízet a pro-
vozovat pouhé hlídání dětí. Dětský Croco club je určen 
dětem ve věku 4–12 let, které jsou samostatné a dokáží 
být již bez rodičů (platí zejména pro ty nejmladší). Každé 
dítě, které jede do hotelu označeného jako Croco Club, 
obdrží croco tričko. Croco tričko si prosím vyzvedněte 
před odletem na pobočce CK Blue Style na letišti (croco 
trička nejsou k dispozici v destinacích).

Bližší informace o  těchto animačních programech, 
včetně období, ve kterém probíhají, naleznete na 
www.blue-style.cz.

UBYTOVÁNÍ

KATEGORIE UBYTOVÁNÍ
Naše cestovní kancelář vybrala ve spolupráci se zahra-
ničními partnery a na základě spolehlivé znalosti míst-
ních poměrů všechny ubytovací kapacity tak, aby cena 
odpovídala jejich kvalitě a požadavkům klientů. Nahoře 
na stránce naleznete u jména ubytování hodnocení Blue 
Style od dvou až do pěti hvězdiček (čím vyšší počet, tím 
kvalitnější ubytování), přičemž naše hodocení nemusí 
vždy odpovídat ofi ciálním kategoriím užívaným v hos-
titelské zemi. V některých zemích se používá pro určení 
kategorie označení pomocí tzv. „klíčů“. V tomto přípa-
dě však počet klíčů nemusí odpovídat počtu uváděných 
„hvězd“.  Je nutné vzít na vědomí, že i v rámci jednotli-
vých kategorií jsou mezi hotely rozdíly v úrovni, množ-
ství a variabilitě poskytovaných služeb.  

Hotel
Většina hotelů je tvořena centrální budovou a dalšími ve-
dlejšími budovami (bungalovy, vilami atd.) umístěnými 
v areálu hotelu. Pokoj může být umístěn jak v centrální, 
tak ve vedlejší budově, bungalovu nebo vile hotelového 
komplexu. Každý hotel má svá interní nařízení, která jsou 
všichni hosté povinni respektovat. Mezi taková naříze-
ní patří např. zákaz vynášení jídla z hotelové restaurace 
a zároveň přinášení jídla a pití zakoupeného mimo hotel. 
Pokud se rozhodnete pro ubytování v městském hotelu/
ubytovacím zařízení nacházejícím se v centru/blízko cen-
tra, počítejte s tím, že v okolí bude rušný a hlučný provoz. 
Výhled z pokojů většinou směřuje do městské zástavby. 
S vaší volbou tohoto ubytování berete tyto skutečnos-
ti na vědomí a případný hluk, vzhled okolí hotelu/uby-
tovacího zařízení a výhled z pokoje nemohou být před-
mětem vaší případné stížnosti. Ubytování tohoto typu 
je vhodné zejména pro klienty, kteří chtějí strávit dovo-
lenou na rušném místě, užívat si nočního života a chtějí 
mít vše na dosah ruky.

De Luxe hotel
Jedná se o hotely kategorie 5*, které svou kvalitou a na-
bízenými službami převyšují standardní 5* hotely. Tyto 
ubytovací zařízení se řadí mezi vysoce luxusní.

Holiday village
Jedná se o rozsáhlý prázdninový komplex, kde je ubyto-
vání tvořeno souborem menších budov či bungalovů (i ví-
cepatrových) zasazených do zahrady. Jsou zde nabízeny 
standardní hotelové služby včetně formy stravování all 
inclusive. K dispozici je široká nabídka jak sportovních 
aktivit, tak i animačních programů. Tento typ ubytování 
nabízí opravdu aktivní dovolenou a je určený především 
rodinám s dětmi. Holiday Village nemá ofi ciální hodno-
cení v podobě hvězd. Pro snažší orientaci udáváme ka-
tegorii pomocí hvězdiček i těmto typům ubytování, při-
čemž se jedná o naše hodnocení.

Riád
Jedná se o typickou marockou stavbu většinou s vnitřním 
nádvořím, později přestavěnou na hotel.

Pension
Ubytování ve standardních pokojích bez možnosti vaře-
ní, v některých ubytovacích zařízeních je k dispozici led-
nice. Pensiony mají zpravidla jídelnu, kde se podávají sní-
daně, nebo jsou úplně bez stravování.

Vila
Ubytování v komplexu studií či apartmánů, s možnos-
tí vaření. U některých vil je k dispozici bazén a některé 
služby hotelového typu (např. možnost pronájmu bez-
pečnostních schránek za poplatek apod.).

Aparthotel
Ubytování v komplexu studií/apartmánů či hotelových 
pokojů, některé se stravováním. V nabídce jsou větši-
nou k dispozici některé hotelové služby (např. recepce, 
snack bar u bazénu apod.). Upozorňujeme, že ubytová-
ní a poskytované služby v aparthotelech, vilách a pen-
sionech nejsou totožné s ubytováním a poskytovaný-
mi službami v hotelu. Například nelze očekávat, že vily/
aparthotely označené čtyřmi hvězdičkami odpovídají 
svou úrovní čtyřhvězdičkovému hotelu. Obsah a rozsah 
služeb ve vilách, pensionech a aparthotelech je na niž-
ší úrovni než v hotelu. Ubytování bez dětí (Adults only). 
Jedná se o ubytovací zařízení, které akceptuje ubytová-
ní až od určitého věku (minimální věkovou hranicí je vět-
šinou věk 16 let). Takovéto ubytovací zařízení je vhodné 
zejména pro ty, kteří hledají klidnou dovolenou bez pří-
tomnosti dětí.

POKOJE
Každé ubytovací zařízení v našich katalozích nabízí růz-
né typy pokojů, které jsou označeny názvem „Pokoje“ 
nebo „Hotelový pokoj“ (není-li uvedeno jinak) v našem 
popisu ubytovacího zařízení a v cenových tabulkách. Po-
pis se vždy týká standardních typů pokojů (dvoulůžko-
vých), pokud není uvedeno jinak.

Jednolůžkové pokoje
Je běžné, že hotel si za jednolůžkový pokoj účtuje přípla-
tek. I přesto se může stát, že poloha a vybavení těchto 
pokojů není tak dobrá jako u dvoulůžkových pokojů (např. 
nemusí mít balkon atd.).

Dvoulůžkové pokoje
Jedná se o pokoje se dvěma lůžky nebo jednou velkou po-
stelí pro dvě osoby. Lůžka mohou být dvě oddělená, po-
případě i napevno vystavená.

Tří a více lůžkové pokoje
Jsou většinou větší dvoulůžkové pokoje s dodatečně při-
danými přistýlkami. Přistýlka může být skládací lehátko, 
pohovka, rozkládací gauč nebo palanda a není vždy pev-
nou součástí vybavení pokoje. Přistýlka může být urče-
ná i pro 2 osoby (v takovém případě se jedná o rozměro-
vě větší přistýlku). V případě, že požadujete pokoj s více 
lůžky, počítejte s tím, že se pokoj může v některých pří-
padech stát poněkud stěsnaným a nemusí mít např. bal-
kon atd. Vzhledem ke skutečnosti, že takovýchto pokojů 
je v každém ubytovacím zařízení omezený počet, mohou 
se takovéto pokoje nacházet např. pouze v přízemí dané-
ho ubytovacího zařízení. Počítejte také s tím, že tyto po-
koje jsou většinou vybaveny příslušenstvím pro 2 osoby 
– židle v pokoji, popřípadě na balkoně, hygienické pro-
středky v koupelně apod.

Studia a apartmány
Jsou samostatné letní byty s jednou nebo více ložnicemi 
a kuchyňkou, případně s kuchyňským koutem, sprchou 
a WC. Mají většinou dvě pevná lůžka. Ostatní lůžka mo-
hou být přistýlky (skládací lehátko, pohovka, rozkládací 
gauč nebo palanda) různých rozměrů a nemusí tudíž vy-
hovovat dospělé osobě. Kuchyň je vždy vybavena elek-
trickým nebo plynovým vařičem, ledničkou a základním 
nádobím podle počtu ubytovaných osob. Pokud před-
pokládáte náročnější vaření, je lépe si s sebou vzít vaše 
vlastní nádobí (např. cedník, struhadlo, naběračku atd.). 
Studia a apartmány nejsou rovněž vybaveny mycími pro-
středky, houbičkami na mytí nádobí a utěrkami. Upozor-
ňujeme také na to, že toaletní papír se v apartmánech 
a studiích nedoplňuje, k dispozici vám bude pouze ně-
kde, a to jeden při vašem příjezdu. Úklid probíhá pouze 
příležitostně, a to maximálně 1–2x za pobyt.

Bungalov
Jde o ubytování v malých domcích stavěných samostatně 
či v řadě, které se nacházejí většinou v zahradě daného 
ubytovacího zařízení. Bungalovy mohou mít jednu či více 
ložnic a mohou být jak přízemní, tak i patrové. V případě 
vícelůžkového bungalovu (3 a více lůžek) jde o ubytování 
s minimálně dvěma pevnými lůžky a dodatečně přidaný-
mi přistýlkami. Přistýlka může být skládací lehátko, po-
hovka, rozkládací gauč nebo palanda a nemusí být vždy 
pevnou součástí vybavení bungalovu. Bungalov disponu-
je sociálním zařízením (WC a koupelna je společná či od-
dělená), jeho součástí většinou bývá malá terasa / před-
zahrádka (pokud není uvedeno jinak).
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
Rodinné pokoje
Jedná se většinou o rozměrově větší pokoje, které mo-
hou být dispozičně rozděleny např. paravanem a/nebo 
se jedná o více pokojů určených pro více osob. Nabízí-li 
rodinný pokoj klimatizaci, je většinou pouze v jednom 
z pokojů (není-li výslovně uvedeno v popisu jinak). Stej-
ně tak bývá TV (je-li v nabídce), pouze v jednom z pokojů.

No name
U takto označených ubytovacích kapacit garantujeme 
danou kategorii ubytování, popřípadě stravování a dal-
ší služby uvedené v dané nabídce (transfery, pojištění, 
služby delegáta atd.). Nejedná se však o žádný konkrét-
ní hotel, penzion či vilu. U těchto ubytovacích zařízení 
nemůžeme zajistit vaše zvláštní požadavky. Jméno va-
šeho ubytovacího zařízení se většinou dozvíte až po pří-
letu do místa vaší dovolené od našeho delegáta. Takto 
označujeme některá ubytovací zařízení na našich spe-
ciálních nabídkách „Last Minute“ = „Na poslední chvíli“. 
Po vytištění tohoto katalogu nebo během sezóny může 
cestovní kancelář vydat dodatečné nabídky na ubytovací 
zařízení, která nejsou obsažena v tomto katalogu. V tom-
to případě je klient povinen se seznámit s touto nabíd-
kou ještě před sepsáním smlouvy o zájezdu do takové-
hoto ubytovacího zařízení.

POKOJE S VÝHLEDEM NA MOŘE
Pokud je v katalogu u popisu uvedeno ubytování s vý-
hledem na moře, může se jednat o přímý či boční výhled. 
Některé hotely taktéž nabízejí ubytování s výhledem na 
moře, kdy je pokoj orientovaný směrem k moři a ve vý-
hledu mohou i částečně bránit stromy či keře.

PROMO POKOJE
Ubytovací zařízení s označením „Promo pokoje“ nabíze-
jí ty nejlepší ceny, kdy máte možnost získat zvýhodně-
nou cenu na vaše ubytování. Tuto zvýhodněnou cenu za 
ubytování naleznete u jednotlivých typů Promo pokojů 
a můžete navíc kombinovat i s nabídkou Dítě ZDARMA. 
Promo pokoje jsou standardně vybavené pokoje a jejich 
počet je limitován, proto si svou dovolenou zajistěte včas. 

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST / MINIMÁLNÍ OBSAZENOST
V platném katalogu u jednotlivých ubytovacích zařízení 
je defi nována možná MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST poko-
je dospělými osobami a dětmi ve formátu X + Y, kde X je 
minimální možný počet osob platících cenu za dospělou 
osobu (také označováno jako MINIMÁLNÍ OBSAZENOST) 
v kombinaci s maximálním možným počtem dětí Y, které 
mohou být ubytovány v daném pokoji. Podrobnější spe-
cifi kace maximální obsazenosti pro jednotlivé typy po-
kojů naleznete v cenových tabulkách jednotlivých uby-
tovacích zařízení v platném ceníku zájezdů (ve formátu 
X + Y). Více informací naleznete v platném ceníku v čás-
ti „Jak počítat cenu“. Některá ubytovací zařízení umož-
ňují ubytování v jednom pokoji max. pro 1 dítě do 2 let 
(v některých případech při dosažení maximální obsaze-
nosti v jednom pokoji neakceptují dítě do 2 let žádné).

ZAČÁTEK A UKONČENÍ POBYTU
Dle mezinárodních pravidel se lze do pokojů nastěhovat 
v den plánovaného příjezdu od 14.00 hodin. Opustit po-
koje je v den odjezdu stanoveno mezinárodními pravidly 
do 10.00 hodin místního času. Mezinárodní pravidla pla-
tí bez ohledu na čas vašeho příletu/zpátečního odletu. 
Při brzkých ranních příletech do destinace (pokud ne-
máte zakoupenou službu „early check in“) doporuču-
jeme s touto skutečností počítat a zabalit si věci běžné 
denní potřeby tak, abyste k nim měli snadnější přístup.

Early check in – dřívější nastěhování
I přes snahu zajistit ty nejlepší a nejvhodnější časy letů do 
našich destinací se může stát, že budete v hotelu v brz-
kých ranních hodinách. S ohledem na mezinárodní pravi-
dla o čase nastěhování se (v den příletu nejdříve ve 14.00 
hodin místního času), vám služba „early check in“, tedy 
možnost dřívějšího nastěhování do pokoje, může velice 
zpříjemnit začátek vaší dovolené. Objednáte-li si službu 
„early check-in, pak za situace, že přijedete-li do vašeho 
hotelu v ranních hodinách, pak vám bude v případě volné 
kapacity hotelu služba „early check-in“ Blue Style potvr-
zena. Potvrzením rezervované služby „early check-in“ ze 
strany Blue Style vám vzniká nárok na ubytování nejpoz-
ději do 10.00 hod. Pokud by ve výjimečném případě ne-
bylo možné tuto službu na místě potvrdit a zajistit (např. 
právě díky momentální plné obsazenosti hotelu), vrátí-
me vám uhrazenou částku za tuto službu neprodleně 

zpět po návratu do ČR. Tuto službu nabízíme ve vybra-
ných destinacích a nevztahuje se na ni kodex Internati-
onal Travel Quality.

Délka pobytu
Je počítána včetně prvního a posledního dne, které 
jsou určeny k zajištění dopravy do destinace a trans-
feru na/z letiště (doprava může zasahovat i do dne ná-
sledujícího, přičemž k ubytování musí dojít v době – viz 
„začátek a ukončení pobytu“). Tyto dva dny nejsou po-
važovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. Pro 
určení ceny zájezdu je rozhodující počet nocí strávených 
ve vašem ubytovacím zařízení. Nocí se rozumí poskytnutí 
ubytovaní v době od 14.00 hodin do 10.00 hodin násle-
dujícího dne, i když noc nebyla čerpána v plném rozsa-
hu. Znamená to, že je-li vypsán zájezd na 8 dní, ve vašem 
ubytovacím zařízení strávíte 7 nocí, na 11 dní to bude 10 
nocí, na 12 dní to bude 11 nocí atd., a to bez ohledu na 
to, zda budete z důvodu pozdního příletu nebo zpoždě-
ní odletu ubytováni až velmi pozdě v noci nebo v brzkých 
ranních hodinách.

DOVOLENÁ BEZ BARIÉR
V nabídce našeho katalogu naleznete i bezbariérové uby-
tovací zařízení. Jelikož však tato ubytovací zařízení dis-
ponují pouze omezeným počtem bezbariérových pokojů, 
je nutné, aby v případě vašeho zájmu cestovní kancelář 
nejdříve ověřila a popřípadě zarezervovala daný pokoj/
pokoje. Berte na vědomí, že takovéto ubytovací zařízení 
nemusí být všemi svými ostatními (veřejnými) prostory 
plně přizpůsobené pro handicapované, včetně přístupu 
na pláž. Vždy doporučujeme nejdříve ověřit, zda vámi vy-
brané ubytovací zařízení je vhodné přesně pro vás a zda 
je v daném termínu kapacitně dostupné. Níže naleznete 
seznam těchto ubytovacích zařízení vhodných pro han-
dicapované klienty:
SICÍLIE: Fontane Bianche Beach Club & Garden Villas;
KALÁBRIE: Nicotera Beach Village;
MALLORCA: Fergus Style Pollenca Park & Spa;
KRÉTA: Calimera Club Sunshine; 
SAMOS: Doryssa Seaside Resort, Samian Blue Seaside;
KEMER: Viking Star;
TURECKÁ RIVIÉRA: Monte Carlo;
DJERBA: Magic Life Penelope Beach Imperial & Aquapark, 
Welcome Meridiana Djerba, Meninx Resort & Aquapark, 
Ksar Djerba, Seabel Rym Beach;
TUNISKO – PEVNINA: Caribbean World Mahdia, Magic 
Life Venus Beach & Aquapark;
MAROKO: Framissima Les Dunes d‘Or;
HURGHADA: Sunrise Select Royal Makadi Resort;
MARSA ALAM: Club Calimera Habiba Resort & Aquapark, 
Gorgonia Beach Resort.

Cestuje-li cestující s invalidním vozíkem, je potřeba při 
uzavírání smlouvy o zájezdu  o tomto informovat prodej-
ce a uvést do ní mezinárodní kód pro leteckou přepravu 
(viz níže), který následně cestovní kancelář nahlásí le-
teckému přepravci. 
Kódy jsou následující:
WCHC – Wheelchair (carry on = cestující je upoután na 
vozík; je nepohyblivý)
WCHR – Wheelchair (can climb stairs = cestující má po-
tíže s chůzí; vyjde schody)
WCHS – Wheelchair (cannot climb stairs = cestující ne-
vyjde a nesejde schody)

Dále je k výše uvedeným kódům nutné do smlouvy o zá-
jezdu uvést, o jaký vozík se jedná. Kódy jsou následující:
WCMP – manuální vozík
WCBD – elektrický vozík

V případě, kdy je zákazníkem nemožné využít standard-
ního transferu z letiště do ubytovacího zařízení a zpět, 
hradí zákazník náklady spojené s individuálním trans-
ferem. Tento požadavek je nutné nahlásit při uzavírá-
ní smlouvy o zájezdu.

KATALOGOVÉ OBRÁZKY UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
Vzhledem k tomu, že každé ubytovací zařízení má několik 
typů pokojů, které se mohou lišit velikostí a vybavením, 
není možné vám v našem katalogu představit všechny 
typy. Případně mohou být obrázky, které hotel posky-
tuje, staršího data (tedy mohou mít jiný design, barvu 
atd.). Považujte obrázky v našem katalogu za orientač-
ní. Záběry nemusejí přesně odpovídat tomu, jak bude vy-
padat váš pokoj, interiér nebo exteriér hotelu. Případné 
rozdíly nemohou být předmětem vaší případné stížnosti.

WEBOVÉ STRÁNKY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
Za účelem maximálního zpřístupnění informací o na-
bízených ubytovacích zařízení uvádí Blue Style ve svém 
katalogu rovněž webové stránky ubytovacích zařízení. 
Tyto webové stránky jsou platné ke dni vydání katalogu. 
Blue Style není provozovatelem těchto webových strá-
nek a tedy neodpovídá za jejich obsah, tj. včetně aktua-
lizace tam uvedených údajů.

VYBAVENÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Rozsah některých služeb hotelu (např. klimatizace, ote-
vírací doba barů, sportovní vyžití) je závislý na jednotli-
vých obdobích – tzv. sezónách a některé služby i na obsa-
zenosti hotelu (např. animační programy). Počítejte tedy 
s tím, že v období mimo hlavní sezónu může dojít částeč-
ně k omezení služeb. Hlavní sezónou se rozumí měsíce 
červenec a srpen. Úroveň a rychlost služeb poskytova-
ných personálem hotelů a ostatních ubytovacích zařízení 
odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. 
Mnohdy je nutné počítat s menší zkušeností a určitou le-
žérností, ale na druhou stranu často s velmi přátelským 
a milým přístupem. Některé hotely mohou za poplatek 
nabízet vstup do svých prostor a své služby i veřejnosti. 

Katalogové popisky ubytovacích zařízení 
Z důvodu omezeného prostoru v katalozích můžete v ně-
kterých případech nalézt podrobnější popisky k jednotli-
vých ubytovacích zařízením, typů pokojů apod. na www.
blue-style.cz.

Zálohy / poplatky
V některých ubytovacích zařízeních může být požado-
vána vratná záloha např. za ovladač ke klimatizaci, TV, 
plážové osušky, atd. Při ztrátě kartičky/pásku na službu 
All Inclusive, při ztrátě klíče atd. může být taktéž poža-
dován poplatek.

Klimatizace
Pokud si zakoupíte ubytování s klimatizací zahrnutou 
v ceně, počítejte s tím, že tato klimatizace je obvykle ovlá-
dána centrálně a bude fungovat většinou pouze v hlav-
ní sezóně (červenec–srpen), a to v určité hodiny během 
dne v závislosti na rozhodnutí hotelu. V některých zemích 
může docházet i k opakovaným krátkodobým výpadkům 
elektrické energie, s čímž také souvisí funkčnost klima-
tizace. Některé vícelůžkové pokoje (či studia, apartmá-
ny apod.) mohou být mezonetového typu a/nebo se mo-
hou skládat z více pokojů a může zde být 1 klimatizační 
jednotka pro obě patra/pokoje.

Elektrická energie
Většina hotelů často spojuje užívání elektrické energie 
s přítomností hosta v pokoji. Jedná se zejména o systém 
pojistek připojených ke klíči od pokoje (nebo magne-
tických karet sloužících i jako klíče od pokoje), které po 
umístění do příslušné zásuvky aktivují elektrický obvod. 
S tímto souvisí i fungování všech přístrojů v pokojích vy-
užívajících elektrickou energii. 

Minibar / minilednička
Minibar je v miniledničce, která je umístěna na hotelo-
vém pokoji a může být naplněna. Jeho obsah se po kon-
zumaci doplňuje a zkonzumované nápoje a potraviny se 
platí přímo v hotelu na recepci. Minibary nejsou zpravi-
dla zahrnuty ani v programu All Inclusive, pokud není vý-
slovně uvedeno jinak. Většinou jsou minibary doplňová-
ny standardně pro obsazenost 2 osobami. 

Bazény
Ne všechny hotely mají bazén s čistícím/fi ltračním zaří-
zením, a proto musí být při vyšších teplotách bazén vy-
puštěn a vyčištěn. Je tedy nutné počítat s tím, že bazén 
může být po určitou dobu mimo provoz. Pokud je sou-
částí hotelového zařízení i vyhřívaný bazén, je třeba po-
čítat s tím, že ne vždy je bazén opravdu vyhříván. Kryté 
bazény mohou být zejména v letní sezoně uzavřeny. Tato 
skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení ho-
telu. V některých destinacích bývá dodržován odpoled-
ní klid (tzv. siesta) a hotelové bazény mohou být pro své 
hosty uzavřeny – cca od 13.00 do 16.00 (zejména v Itálii).

Skluzavky/aquapark
Pokud jsou v bazénu skluzavky, mějte na vědomí, že ne-
jsou pouštěny po celý den, ale pouze několikrát denně 
(v provozu zpravidla 2x). Pokud hotel disponuje vyhří-
vaným bazénem, je tomu tak pouze v zimním období, 
a to v určité měsíce. 
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
Provozní řád skluzavek a aquaparků je určován vnitřními 
předpisy jednotlivých hotelů a jejich využití je možné při 
splnění podmínek stanovených hotelem (např. věkovou 
hranicí či minimální výškou). Tyto podmínky se mohou 
během sezony měnit, proto doporučujeme vždy ověřit 
nejaktuálnější informace na www.blue-style.cz.

Lehátka a slunečníky
Ubytovací zařízení disponují omezeným počtem lehátek 
a slunečníků. Může se stát, že počet lehátek a sluneční-
ků, jak u hotelového bazénu, tak na pláži, nemusí odpo-
vídat kapacitě hotelu. Na plážích se obyčejně pronajíma-
jí celé sety (tzn. 2 lehátka a 1 slunečník).

Ložní prádlo a ručníky
Každé ubytovací zařízení mění ložní prádlo a ručníky v po-
kojích/studiích/apartmánech. Neznamená to však, že 
výměna bude probíhat každý den. V podstatě platí, že 
čím vyšší kategorie ubytování, tím častější výměny lož-
ního prádla a ručníků. U hotelů nižší kategorie, u studií 
a apartmánů počítejte s tím, že výměna probíhá jednou 
až dvakrát za pobyt a je lépe si do svého zavazadla při-
balit vlastní ručník a osušku.

Plážové osušky, ručníky
Ne všechny ubytovací zařízení nabízejí plážové osušky 
či ručníky. Pokud ano, jejich použití může být oproti po-
žadované záloze či za poplatek. V případě jejich ztráty je 
pak klientovi účtován poplatek.

Balkon/terasa
Pokud váš pokoj disponuje balkonem či terasou, ber-
te prosím na vědomí, že tyto bývají většinou vybaveny 
max. 1-2 židličkami a případně malým stolkem. Neplatí, 
že počet osob ubytovaných v pokoji = počet židlí na bal-
koně či terase. V některých případech nebývají na bal-
koně/terase židle a/nebo stolek.

Fitness
V případě, že ubytovací zařízení nabízí fi tness, berte pro-
sím na vědomí, že se nemusí jednat o fi tness s plnohod-
notnou nabídkou strojů a většinou bývá jeho vybavení 
omezené. Otevírací doba fi tness je určována dle inter-
ního nařízení hotelu.

Hygiena
Kulturní a hygienické zvyklosti v jižních zemích jsou od-
lišné od našich. Tamní hygienické předpisy jsou mnohem 
tolerantnější. Totéž se týká i předpisů a vztahu k životní-
mu prostředí. V některých zemích se stále můžeme se-
tkat s jiným typem kanalizace (užší potrubí). V těchto 
případech se nesmí vhazovat toaletní papír do zácho-
dové mísy, jelikož hrozí ucpání odpadu. Toaletní papír 
se vhazuje do odpadkových košů umístěných vedle WC.  
S ohledem na odlišné hygienické standardy je nezbyt-
né, aby v případě, že má klient požadavky neodpovída-
jící běžným standardům dané destinace, o těchto poža-
davcích předem Blue Style informoval, neboť Blue Style 
nemá možnost tyto standardy ovlivnit.
Cestovní kancelář neručí za případné nevhodné chová-
ní hotelových hostů, zejména nedodržují-li etiketu, hy-
gienu a základy slušného chování.

Teplá voda
Některá ubytovací zařízení používají k ohřívání vody slu-
neční kolektory. Ve dnech, kdy intenzita slunečního svitu 
není příliš silná, se může stát, že voda tekoucí ve vašem 
pokoji/studiu/apartmánu nebude příliš teplá. Tato sku-
tečnost nemůže být předmětem vaší případné reklamace.

Peníze a cennosti
Vaše cenné předměty a peníze je lépe uschovat v hotelo-
vém trezoru. Poplatek za pronájem bezpečnostní schrán-
ky se platí zpravidla na recepci hotelu. Všechny cennější 
předměty a peníze ponechané ve vašem pokoji je do-
poručeno zamykat do vašich zavazadel nebo do skříně 
a nenechávat je volně položené. V žádném případě není 
vhodné nechávat při odchodu z vašeho pokoje otevře-
ná okna nebo balkónové dveře. Obojí je nutno zabezpe-
čit také v noci během vašeho spánku. Zabrání se tak pří-
padnému vniknutí zlodějů. V případě, že by zloděj vnikl 
do vašeho pokoje a nepřekonal by přitom žádnou pře-
kážku (vylomení dveří, rozbití okna atd.), vám i v přípa-
dě pojištění zaniká nárok na pojistné plnění. Za ztracené 
či zneužité věci (např. mobilní telefony), které nebudou 
uschovány v hotelovém trezoru, ubytovací zařízení neručí 
a naše cestovní kancelář nenese odpovědnost. V případě 

potřeby zaslání dodatečných fi nančních prostředků do 
místa vaší dovolené doporučujeme využít služby společ-
nosti Western Union, která se specializuje na převod fi -
nančních prostředků do zahraničí. 
Upozorňujeme, že volně položená hotovost na poste-
li či na stolku může být úklidovou službou považová-
na za spropitné, proto v tomto směru  doporučujeme 
obezřetnost.

Zapomenuté věci v ubytovacím zařízení 
Před odhlášením z ubytovacího zařízení doporučujeme 
každému překontrolovat své osobní věci. Zkontrolujte 
zejména skříně, noční stolky, zásuvky (nabíječky mobil-
ních telefonů, kabely do videokamer apod.), umyvadlo 
a ostatní prostory. V případě zapomenutých osobních 
věcí v destinaci cestovní kancelář nenese odpovědnost 
za jejich nalezení a následné poslání zpět do ČR. 

Vhodné oblečení
Ve většině ubytovacích zařízení je požadováno, aby muži 
i ženy volili vhodné elegantní oblečení, zejména při vstupu 
do hotelové restaurace (pánové – dlouhé kalhoty, dámy 
– šaty apod.). Upozorňujeme, že převážná část ubytova-
cích zařízení v tomto katalogu vyžaduje dodržování pra-
videl oblékání – tzv. dress code (včetně vhodné obuvi). 
Při nedodržení tohoto pravidla se může stát, že nebudete 
vpuštěni do hotelové restaurace / hotelových restaurací.

Animační programy
Některé hotely pro své hosty pořádají animační progra-
my. K nim většinou patří různé sportovní aktivity, jako je 
např. plážový volejbal, vodní aerobic nebo různé večer-
ní zábavné programy (tyto mohou trvat i např. do pozd-
ních večerních hodin, mnohdy i po 23.00 hod.), show, 
dětské diskotéky apod. Počítejte s tím, že rozsah těchto 
aktivit se může měnit v závislosti na sezóně a momen-
tálním obsazení hotelu a animace mohou probíhat pou-
ze příležitostně.

CESTOVÁNÍ SE ZVÍŘETEM / DOMÁCÍM MAZLÍČKEM
Některá ubytovací zařízení mohou nabízet taktéž po-
byt s vaším domácím mazlíčkem. Při samotném výbě-
ru dovolené a před následným knihování vašeho zájez-
du je nutné ověřit, zda vámi vybrané ubytovací zařízení 
umožňuje pobyt i vašemu domácímu mazlíčkovi. Záro-
veň je nutné se řídit dle zásad a pravidel o přepravě zví-
řat (více v kapitole Přeprava zvířat).

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
Ve vaší smlouvě o zájezdu můžete v příslušné kolonce vy-
plnit váš zvláštní požadavek (jedná se o přání, která ne-
jsou za poplatek), jako je např. ubytování v přízemí, v 1. 
patře, ubytování vedle známých či příbuzných, kteří ces-
tují s vámi atd. Naše cestovní kancelář se tyto vaše poža-
davky bude snažit splnit (pokud je to technicky možné). 
Tyto požadavky však nemohou být závazně potvrzeny 
před vaším odjezdem/odletem na zájezd. V případě, že 
se nepodaří i přes veškeré naše snahy vaše zvláštní po-
žadavky zajistit, nemůže vám být poskytnuta kompenza-
ce ani sleva, jelikož na tyto požadavky není právní nárok. 
Přidělování pokojů hostům je vždy záležitostí vedení ho-
telu a Blue Style na něj nemá vliv. Počítejte s tím, že po-
kud si zakoupíte zájezd s krátkým časovým předstihem 
(typ „Last Minute“ = „Na poslední chvíli“ či „Megalast-
Minute“, a za zlevněnou cenu), vaše zvláštní požadavky 
nebudou s největší pravděpodobností splněny. Největší 
šanci na splnění zvláštních požadavků budete mít v tom 
případě, pokud si zájezd zakoupíte s dostatečným před-
stihem a využijete naší nabídky „First Minute“ = „Na první 
chvíli“ či „Megafi rstminute“. Naše cestovní kancelář při 
plnění zvláštních požadavků klientů vždy nejdříve zo-
hledňuje ty zákazníky, kteří si zájezd zakoupili nejdříve.

STRAVOVÁNÍ

V případě zakoupení ubytování s polopenzí nebo plnou 
penzí je nutno počítat s tím, že v ceně obědů nebo ve-
čeří nejsou zahrnuty nápoje, není-li uvedeno jinak (např. 
hotely All Inclusive). Nápoje k jídlu si lze za místní měnu 
dokupovat. Každé ubytovací zařízení, popřípadě restau-
race, připravuje stravování (pokud není formou bufetu) 
tak, aby uspokojilo všechny své klienty, a může se stát, 
že toto stravování nemusí přesně vyhovovat osobní chu-
ti každého klienta. Všem, kteří jsou náročnější na jídlo, 
doporučujeme vybrat hotel se stravováním formou bu-
fetu nebo si jídlo zakoupit až přímo na místě. Stravování 
formou bufetu odpovídá dané kategorii hotelu a místním 

zvyklostem. Forma stravování musí být stejná pro všech-
ny cestující uvedené na smlouvě o zájezdu. Strava přikou-
pená v tavernách nebo restauracích bývá servírována bez 
možnosti výběru, může se také opakovat během pobytu, 
vždy ale odpovídá hodnotě ceny uvedené v platném ce-
níku Blue Style a nemůže být předmětem vaší reklama-
ce. Pokud si klienti vyberou ubytovací zařízení se stravo-
váním formou kontinentální snídaně, musí počítat s tím, 
že kontinentální snídaně znamená kávu nebo čaj, pečivo, 
máslo a marmeládu. „Jiný kraj, jiný mrav“. To platí i o stra-
vovacích zvycích v jednotlivých zemích. Počítejte s tím, že 
jiné národy používají k vaření jiné ingredience, jako jsou 
různá exotická koření, olivový olej nebo pikantní pasty. 
Ne vždy je náš evropský žaludek přizpůsoben této stra-
vě, a tak se čas od času mohou objevit i střevní potíže. 
V tomto případě je nejvhodnější kontaktovat asistenč-
ní službu, kde vám doporučí nejúčinnější medikamenty. 
Jednotlivá ubytovací zařízení disponují též polootevře-
nými/otevřenými restauracemi, které nemusí být zcela 
chráněny před vyskytujícími se zvířaty, jako jsou psi/koč-
ky/létající a lezoucí hmyz apod. Stravování formou bufe-
tu či servírovaného menu je rovnocenné. V případě vel-
mi nízkého počtu klientů čerpající daný typ stravování či 
v mimosezoně může dojít ze strany vedení hotelu ke změ-
ně typu stravy. Stravování zahrnuté v ceně zájezdu závi-
sí na počtu nocí strávených v ubytovacím zařízení. Ná-
rok na čerpání první a poslední stravovací služby závisí 
na čase ubytování při příjezdu do ubytovacího zařízení 
(check in) a odhlášení se z ubytovacího zařízení (check 
out) v plánovaný den ukončení služeb s tím, že podmínky 
čerpání stravovacích služeb jsou stanoveny vždy samot-
ným ubytovacím zařízením. Úroveň a rozsah stravování 
odpovídá mimo jiné zvyklostem v dané destinaci, které 
není možné ze strany Blue Style ovlivnit. Pokud má tedy 
klient nějaké zvláštní požadavky na stravu, je nezbyt-
né, aby o těchto předem Blue Style informoval, neboť je 
nutné dostupnost požadovaných služeb předem ověřit.
Současně je nutné počítat s tím, že i úroveň stolování je 
dána dle zvyklostí v dané destinaci a může se tak lišit od 
běžného evropského standardu.  

ALL INCLUSIVE
Jedná se v podstatě o plnou penzi (snídaně, oběd a veče-
ře) s nabídkou vybraných nealkoholických a alkoholických 
nápojů místní výroby (v závislosti na nabídce hotelu) bě-
hem dne dle otevírací doby jednotlivých barů a restau-
rací. Neznamená, že během celého dne bude k dispozi-
ci nabídka jídel či snacků. Program All Inclusive (rozsah, 
sortiment, doba a místo) je určován vnitřními předpi-
sy hotelu a ten si také vyhrazuje právo na změnu opro-
ti plánovaným službám. Úroveň All Inclusive odpovídá 
také kategorii hotelu a ceně hotelu a místním zvyklos-
tem, přičemž variabilita a množství druhů jídla závisí na 
standardech v dané lokalitě a tedy nemůže mít vliv na 
kvalitu poskytovaných služeb. Některé bary, restaurace 
apod. mohou mít mimo hlavní sezónu (červenec–srpen) 
omezenou provozní dobu nebo mohou být zcela mimo 
provoz. Dále může dojít k posunu otevírací doby jednot-
livých barů a restaurací v závislosti na sezóně (např. let-
ní–zimní) oproti popisu v katalogu. Vzhledem k tomu, že 
popisy služeb All Inclusive uvedené u jednotlivých hote-
lů vznikají s několikaměsíčním předstihem (mnohdy i ¾ 
roku), může se stát, že dojde ke změně v otevírací době 
jednotlivých restaurací a barů, a proto jsou tyto popisy 
spíše orientační a nemusí informovat o přesné otevírací 
době jednotlivých restaurací a barů, kde All Inclusive pla-
tí. Znamená to také, že pokud je např. uvedeno, že v ceně 
All Inclusive je zahrnuto neomezené množství místních 
alkoholických a nealkoholických nápojů v době 10.00–
24.00 hod., tyto nápoje budou v této době k dispozici, 
ovšem ne vždy najednou ve všech barech a restauracích.
Počítejte také s tím, že All Inclusive se většinou nevzta-
huje na občerstvení, bary a restaurace na pláži, a pokud 
ano, pouze v omezeném sortimentu. S ohledem na bez-
pečnost hostů je běžné i v hotelech vyšší kategorie po-
užívání plastových kelímků. Některá ubytovací zařízení 
nabízejí rozlévané nápoje ve větších nádobách, bare-
lech, které jsou k dispozici na určených místech. Tyto 
nápoje, zejména pak v letních měsících, nemusí být vždy 
zcela vychlazené. Služby All Inclusive jsou poskytovány 
v době – viz odstavec „Začátek a ukončení pobytu“. Mi-
nibar na pokoji není součástí All Inclusive (pokud není 
uvedeno jinak) a veškeré nápoje, popř. potraviny je nut-
né uhradit přímo v hotelu na recepci. Na místě se také 
hradí veškeré nápoje, které nejsou zahrnuty v All Inclu-
sive. Mezi ně většinou patří čerstvé džusy, importované 
alkoholické nápoje, nápoje v lahvích a v plechovkách. Je 
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na interním nařízení hotelu, zda jsou používány mag-
netické karty, náramky, či jiný způsob sloužící k identi-
fi kaci klientů čerpající službu All Inclusive. V případě, že 
hotel nabízí pozdní snídani, není tato snídaně co do roz-
sahu shodná s nabídkou snídaní v řádné otevírací době 
a její nabídka bývá omezená a bez teplých pokrmů/jídel.

MOŽNÉ TYPY ALL INCLUSIVE
Ubytovací zařízení používají také různé názvy pro ozna-
čení služby All inclusive, např. Lehké All Inclusive (jedná 
se o plnou penzi – snídaně, oběd, večeře s podávanými 
nápoji v časech určených ke stravování v místech urče-
ných hotelem) nebo 24 hodin All Inclusive, High Class All 
Inclusive apod. Každý jednotlivý typ All Inclusive a jeho 
přibližný rozsah je popsán u příslušného hotelu.

À LA CARTE RESTAURACE
Pokud jsou v nabídce i à la carte restaurace, jedná se o re-
staurace, ve kterých si lze vybrat jídlo z jídelního lístku 
(nejedná se o stravování bufetovým způsobem), je vždy 
nutná předchozí rezervace, není-li uvedeno jinak. Z dů-
vodu velkého zájmu o tyto restaurace upozorňujeme, 
že vámi zvolený den návštěvy může být z důvodu men-
ší kapacity již obsazený. Proto vždy provádějte rezerva-
ce s předstihem. Tyto restaurace mohou být cenou již 
zahrnuté v rámci jednotlivého typu All Inclusive a nebo 
jsou za poplatek.

POTRAVINY A VODA
Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovodu k pití 
a vaření. Vodu k těmto účelům doporučujeme zakou-
pit v místních obchodech nebo hotelu. Nedoporučuje 
se také konzumace neloupané zeleniny a ovoce. Pro Ev-
ropana není vhodná ani konzumace pouličně prodáva-
né zmrzliny a podobných potravin. V některých zemích 
může docházet i k opakovaným krátkodobým výpadkům 
elektrické energie a tím i v zásobování vodou.

CESTOVÁNÍ S DĚTMI

CESTA NA DOVOLENOU
Pokud se rozhodnete pro cestování s malými dětmi, ces-
ta letadlem je ideální. Lety zejména do středomořských 
destinací netrvají dlouho a i pro ty nejmenší poskytují 
pohodlí. Na letištích jsou většinou k dispozici prostory 
určené pro maminky s dětmi, které jsou vybaveny pře-
balovacím pultem. Se skládacím  kočárkem můžete jít 
až k letadlu, kde vám jej uloží v zavazadlovém prostoru 
přímo v letadle a při výstupu jej opět dostanete zpět buď 
přímo u výstupu z letadla nebo pak spolu s vašimi zava-
zadly. Přeprava kočárku je bezplatná a jeho hmotnost se 
nepočítá do celkové hmotnosti zavazadel.

UBYTOVÁNÍ
Pro strávení příjemné rodinné dovolené je velmi důle-
žitý i výběr ubytování. V popisech jednotlivých ubyto-
vacích kapacit je vždy uvedeno, zda disponuje bazénem 
pro děti, dětským hřištěm a miniklubem, což by moh-
lo výrazně přispět ke spokojenému prožití vaší dovole-
né. V případě vašeho zájmu o dětskou postýlku je nut-
no tuto skutečnost vyznačit při knihování zájezdu jako 
zvláštní požadavek na vaší smlouvě o zájezdu. Při příjez-
du do vašeho ubytovacího zařízení si postýlku ihned vy-
žádejte na recepci nebo u našeho delegáta. Dětské po-
stýlky jsou poskytovány buď zdarma nebo za poplatek. 
Upozornění: Pokud dané ubytovací zařízení nabízí dět-
ské postýlky, jejich počet je většinou omezený, a proto 
se může stát, že vám po vašem příjezdu nebude možné 
dětskou postýlku poskytnout.

PRAKTICKÉ RADY A DOPORUČENÍ
•  ověřte si podmínky vstupu do vámi vybrané destinace 

– zejména máte-li platné cestovní doklady s požado-
vanou délkou platnosti (včetně dětí);

•  při vzletu a také během přistávání letadla doporuču-
jeme podávat dětem nápoje, abyste předešli případné 
bolesti uší způsobené změnou tlaku;

•  dohlédněte na dodržování pitného režimu vašich dětí;
•  nezapomeňte opalovací krémy s vysokým faktorem ur-
čené pro děti, mléko po opalování a případně panthe-
nol na spáleniny;

•  přibalte také náplasti na odřená kolínka, léky tlumí-
cí bolest a horečku;

• vyberte vhodné oblečení, čepičku, sluneční brýle;
• nezapomeňte ani na oblíbené hračky vašich dětí.

DĚTSKÉ CENY
Děti do 2 let – infanti (v den zpátečního odletu jim ne-
smí být 2 roky) platí pouze paušální poplatek 1 000 Kč, 
případně cestovní pojištění (viz platný ceník zájezdů). 
Nemají však nárok na sedadlo při transferech z letiště 
do ubytovacího zařízení a zpět, na lůžko, přistýlku nebo 
dětskou postýlku v ubytovacím zařízení. Některá ubyto-
vací zařízení umožňují ubytování v jednom pokoji max. 
pro 1 dítě do 2 let (ve výjimečných případech při dosa-
žení maximální obsazenosti v jednom pokoji neakceptují 
dítě do 2 let žádné). Pro váš větší komfort během letu při 
cestování s infantem vám nabízíme možnost vybloková-
ní extra sedadla v letadle (toto extra sedadlo není určeno 
pro samotné využití infantem vzhledem k bezpečnost-
ním pravidlům na palubě, ale tato možnost nabízí po-
hodlnější cestování). Výše poplatku za extra sedadlo se 
rovná dětské ceně za první dítě uvedené v ceníkové ta-
bulce. Bližší informace o této ceně naleznete v platném 
ceníku u každé destinace. 

Děti od 2 let – veškeré dětské ceny uvedené v platném 
ceníku se vztahují na děti od 2 let věku až do dovršení 
věku vyznačeného v cenových tabulkách ubytovacích 
zařízení (v den zpátečního odletu nesmí tento věk do-
vršit). Dětské ceny jsou platné pouze při dodržení mi-
nimálního počtu osob platících cenu za dospělou oso-
bu dle cenové tabulky. 

Pokud je v nabídce u jednotlivých zájezdů uvedeno dítě 
ZDARMA nebo jiná zvýhodněná nabídka vztahující se na 
dítě, tak se tato nabídka týká pouze 1. dítěte, další dítě 
platí cenu dle cenové tabulky v platném ceníku, není-
-li uvedeno jinak.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

VÝLETY
Ve všech destinacích nabízíme možnost zakoupení fa-
kultativních výletů, a to již při rezervaci vašeho zájezdu 
(v českých korunách), nebo až přímo na místě u našeho 
delegáta (v zahraniční měně). V případě nenaplnění mi-
nimální kapacity účastníků výletu má CK právo tento vý-
let zrušit s tím, že vámi zaplacená částka vám bude na-
vrácena zpět, a to v místě zakoupení výletu, popřípadě 
vám bude nabídnuta účast na témže výletě průvodcova-
ném v angličtině nebo němčině. Ceny výletů v platném 
ceníku jsou stanoveny na základě ofi ciálních cen publi-
kovaných zahraniční partnerskou CK ze zaří 2014. Tyto 
ceny mohou být partnerskými CK během sezóny upra-
vovány a výlety mohou být na místě prodávány i za sní-
žené ceny. Případný cenový rozdíl mezi vámi zaplacenou 
a nově publikovanou cenou vám nezakládá nárok na pro-
placení rozdílu. K některým zájezdům mohou být také na-
bízeny výlety zdarma (tato nabídka se nevztahuje na zá-
jezdy zakoupené na „Last Minute“ = „Na poslední chvíli“, 
není-li uvedeno jinak). O jaké výlety se jedná, se dozvíte 
až v místě vašeho pobytu od našeho delegáta. Tyto vý-
lety si nelze předem vybrat a nemusí být obsaženy v na-
bídce výletů v našem katalogu. V případě, že se tako-
véhoto výletu nezúčastníte, nelze nárokovat jakoukoliv 
kompenzaci za takto nevyužitý výlet. Změna programů 
výletů oproti uvedeným popisům v katalogu Blue Style je 
vyhrazena. V případě zakoupení výletu nevzniká zákaz-
níkovi nárok na vrácení nevyčerpaných služeb ve svém 
hotelu z důvodu účasti na výletu/výletech. Ne na všech 
výletech jsou přítomni česky mluvící průvodci/delegáti.

PRONÁJEM AUTA
Ve všech destinacích nabízíme možnost pronájmu auta, 
případně motocyklu. Bližší informace vám podá náš de-
legát v dané destinaci. V některých destinacích může au-
topůjčovna požadovat složení vratné zálohy.

OSTATNÍ

ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE
Fotografi e v katalogu či na dodatečných nabídkách po-
užité u popisů destinací, výletů a ve Všeobecných infor-
macích jsou ilustrační. Takovéto fotografi e nemusí kore-
spondovat se skutečností vztahující se na danou lokalitu.

TEPLOTNÍ TABULKY
V tomto katalogu Blue Style uvádí u každé destinace in-
formace o teplotě. Tyto informace jsou orientační a mají 
informační charakter. Blue Style nenese zodpovědnost 
za případné teplotní rozdíly, ke kterým může během vaší 
dovolené dojít.

WIFI, INTERNET
Některé hotely nabízejí možnost bezdrátového připo-
jení k Internetu (tzv. WIFI). Blue Style ani poskytovatelé 
služby neposkytují žádnou záruku, že WIFI bude fungovat 
bez přerušení nebo bez chyb, neposkytují žádnou záruku 
za dostupnost WIFI kdekoliv v areálu hotelu, neposkytu-
jí záruku za bezpečnost přenášených dat, a to zejména 
k možnému přenosu virů, červů, trojských koní a dalších 
škodlivých složek způsobilých poškodit technologie/za-
řízení  (dále jen „T/Z“) využité zákazníkem pro připojení 
prostřednictvím WIFI. Blue Style ani poskytovatelé služ-
by neposkytují žádnou záruku na kompatibilitu standar-
dů WIFI s T/Z. Blue Style ani poskytovatelé služby nepo-
skytují žádnou záruku za obsah webových stránek třetích 
stran ani správnost jejich zobrazení. Hotelové WIFI není 
určeno k profesionálnímu využití a může být se strany 
hotelu a/nebo poskytovatele služby kdykoliv omezeno 
nebo ukončeno. Zákazník bere na vědomí a akceptuje 
rizika spojená s přístupem k Internetu prostřednictvím 
WIFI. Blue Style nenese za žádných okolností odpověd-
nost za jakoukoliv újmu vzniklou na straně zákazníka a/
nebo třetí strany v souvislosti s využitím WIFI a/nebo 
nefunkčností WIFI a/nebo nedostupností WIFI. Je nut-
né vzít na vědomí, že tato služba může být zpoplatněna.

ZAKOUPENÉ DÁRKY A SUVENÝRY
V případě zakoupení dárků či jiných suvenýrů v zahraničí 
neručí cestovní kancelář za případné škody vzniklé ne-
kvalitní výrobou nebo nepravostí výrobku. Upozorňuje-
me klienty, že pokud si zakoupí např. zlato či jinou bižu-
terii, může se mnohdy jednat o nekvalitní zboží či zboží 
nižší kvality. Zejména u pouličního prodeje se může jed-
nat o napodobeniny a falzifi káty. Stejně tak cestovní kan-
celář neručí a nenese zodpovědnost za CD/DVD zakou-
pené u hotelových prodejců či během výletu.
Zároveň upozorňujeme, že každá země má svá naříze-
ní a regule, podle kterých se nesmí vyvážet např. koráli, 
různé zkameněliny, kameny, květiny, semena apod. Pro-
to v případě, že máte v úmyslu dovézt z destinace něja-
ký suvenýr, doporučujeme, abyste se předem obeznámi-
li s pravidly dané destinace upravující možnosti a zákazy 
v případě vývozu. 

MOŘE, PLÁŽE, PŘÍRODA
Díky odlivu, který způsobí ústup moře, se může stát, že 
do hlubší vody to bude dále, než je obvyklé. Tato skuteč-
nost však nijak nesnižuje kvalitu samotné pláže a nemů-
že být předmětem případné stížnosti. Cestovní kancelář 
není zodpovědná za pláž, změny biotopu a/nebo ekoto-
pu. Zejména pak je nutné v přímořských oblastech počí-
tat s možným (i nadměrným) výskytem řas, mořské trávy 
či jiných částí mořského biotopu, a to jak v moři, tak na 
pláži. Výskyt uvedeného není v moci cestovní kanceláře 
(či hotelového zařízení) jakkoli ovlivnit. Naopak je nut-
né upozornit na to, že je s vyplavenými částmi mořského 
biotopu ze strany hotelu či tamních úřadů nakládáno dle 
zvyklostí v destinaci, a to zejména s ohledem na ochranu 
životního prostředí, což může znamenat také to, že jsou 
řasy ponechány na pláži, dokud nejsou odplaveny zpět 
do moře. Mnohé pláže jsou volně přístupné, respektive 
po nich mohou procházet místní obyvatelé, turisti z ji-
ných ubytovacích zařízení a prodejci suvenýrů. Stejně 
tak i pronajímatelé jízd, např. na koních či velbloudech. 
Je tedy nutné počítat i na pláži s výskytem těchto zvířat, 
jakož i s důsledky jejich metabolických procesů.
S ohledem na volný pohyb osob na pláži a s tím souvise-
jící konzumaci jídla i pítí, je nutné také počítat s tím, že 
i přes veškerou snahu personálu hotelu není možné udr-
žet vždy pláže čisté po celý den.  

VZDÁLENOST UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ OD PLÁŽE
Informace o vzdálenosti pláže od ubytovacího zařízení 
jsou orientační a vycházíme v nich ze vzdálenosti vzduš-
nou čarou. Může se tak stát, že vzdálenost pláže vedená 
pěší chůzí bude delší. 

Mořské podloží 
Cestovní kancelář popisuje pláže, nikoli mořské podloží, 
které nemusí vždy být stejné, jako je pláž.

Modrá vlajka (Blue Flag)
V naší nabídce naleznete také několik hotelů, které se 
mohou pyšnit tím, že leží na pláži s tzv. „Modrou vlaj-
kou“, případně tyto pláže mohou hoteloví hosté využívat. 
Modrá vlajka (Blue Flag) je prestižní ekologické ocenění, 
které je udělováno plážím a přístavům, které splnily přís-
né normy. Nadace pro environmentální vzdělávání (FEL) 
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každoročně kontroluje tisíce pláží. Hodnotí se především 
čistota a upravenost pláže, čistota moře a jeho bezpro-
střední okolí. Mezi další kritéria patří také způsob recyk-
lace odpadů na pláži nebo kvalita poskytovaných služeb 
(například přítomnost záchranářů, poskytování turistic-
kých informací atd.). Více www.bluefl ag.org.

Hmyz a místní fauna
V přímořských letoviscích, kde je vlhký vzduch a plno 
zeleně, se může vyskytovat nejen venku, ale také v ho-
telovém pokoji a společných prostranstvích, včetně re-
staurace, také nepříjemný létající i lezoucí hmyz, a to 
i přes intenzivní snahy hoteliérů a místních úřadů. Bo-
hužel i toto patří k exotice jižních zemí, a je tedy nutné 
s výskytem hmyzu počítat. Na vaši cestu je lépe se vyba-
vit repelentními přípravky a pro klidný spánek také elek-
trickými strojky s výměnnými tabletami proti hmyzu, kte-
ré lze samozřejmě zakoupit také na místě. Nedoporučuje 
se ponechávat v pokoji volně ležící potraviny. Mějte také 
na paměti, že se v moři mohou vyskytovat mořští živo-
čichové, jako jsou ježci a medúzy. Naše cestovní kance-
lář nenese odpovědnost za případně se vyskytující hmyz, 
mořské živočichy a jinou místní faunu, jako jsou potulné 
kočky, psi apod., a tato záležitost nemůže být předmě-
tem vaší případné stížnosti.

Hluk
Za hezkých teplých večerů a nocí se v prázdninových le-
toviscích odehrává rušný noční život, který může způsobit 
i hluk. Počítejte s tím, že pokud si vyberete vaši dovole-
nou v živém prázdninovém letovisku nebo blízko plážové 
promenády, a to zejména během hlavní sezóny a v období 
místních svátků, může zde vznikat intenzivnější hluk, kte-
rý nemůžeme ovlivnit. Automobily a motocykly nepod-
léhají žádným přísným předpisům. V některých hotelech 
končí večerní animační program až v pozdních nočních 
hodinách. Stejně tak nelze ovlivnit případný hluk z okol-
ních hotelů. Tento hluk však nesnižuje kvalitu poskyto-
vaných služeb a nemůže být předmětem vaší případné 
stížnosti. Cestovní ruch se stále rozvíjí, což má za násle-
dek také stavební činnost, kterou naše cestovní kance-
lář nemůže ovlivnit, ani jí zabránit. Může se tak stát, že 
po udělení stavebního povolení místními úřady se začne 
stavět ze dne na den, nebo je stavební činnost po delší 
přestávce obnovena bez ohledu na to, zda je právě turi-
stická sezóna a stavební činnost obtěžuje okolí. Z těch-
to důvodů nelze mít vždy při knihování vašeho zájezdu 
nejaktuálnější zprávy o stavební činnosti. Také stavební 
styl umožňuje zvukovou prostupnost mezi jednotlivými 
místnostmi. Někdy může klimatizační jednotka umístě-
ná v pokoji či na balkoně vydávat hluk, stejně jako hlavní 
agregát. Naše cestovní kancelář vám v případě stížnos-
ti na tuto skutečnost nemůže poskytovat slevy ani kom-
penzace. Počítejte také s tím, že během sezóny se může 
vyskytovat i hluk způsobený leteckou dopravou. Všeo-
becně vzato, zejména ostrovy a poloostrovy jsou malé 
a turistická letoviska nemohou být dostatečně vzdá-
lena od letiště.

NÁBOŽENSTVÍ A MÍSTNÍ ZVYKLOSTI

V jižních zemích je běžné, že v době největšího horka 
mají všichni tzv. siestu. Zpravidla mezi 13.00 a 15.00 se 
nepracuje, ale relaxuje. V turistických letoviscích se sie-
sta většinou nedodržuje a většina obchodů je otevře-
na. Nejlepší je přizpůsobit se místní tradici, odpočinout 
si v období siesty a vychutnat si příjemné a teplé večery 
při posezení v místních restauracích a barech, stejně jako 
místní obyvatelé. Je možné, že během vaší dovolené pro-
běhnou některé ze státních svátků dané země nebo jiné 
podobné oslavy a náboženské zvyklosti. V žádném pří-
padě však neomezují kvalitu poskytovaných služeb, na-
opak můžete být svědkem zajímavých tradic a lidových 
oslav spojených s těmito svátky.

RAMADÁN
Prorok muslimské víry Mohamed zavedl v roce 624 svá-
tek Ramadán k poctění času, kdy mu byl Alláhem seslán 
Korán. Od té doby každý devátý měsíc muslimského ka-
lendáře začíná období půstu, které dodržují muslimo-
vé na celém světě, a to muži, ženy i děti od desátého 
roku věku (existují výjimky pro nemocné lidi a těhotné 
ženy). Půst pro věřící znamená vzdát se požitků, jako je 
jídlo, pití, sexuální akt, a také neřestí, jako jsou cigare-
ty, alkohol apod., a to od úsvitu do západu slunce. Bě-
hem postního dne se muslimové několikrát modlí a po 
západu slunce se scházejí ke společné slavnostní večeři 

a opětovným modlitbám. Muslimové se řídí lunárním ka-
lendářem, a proto je Ramadán každý rok o 10 až 11 dní 
dříve. Vždy záleží na tom, kdy nastane nov, který před-
stavuje začátek nového měsíce. Ramadán neznamená jen 
odříkání, naopak půst sbližuje muslimy s bohem a vše-
mi věřícími na celém světě, dodává účinnosti modlitbám 
a duchovnímu cítění. Půst také pomáhá věřícím vcítit se 
do pocitu lidí, kteří trpí hladem nedobrovolně a nabádá 
je ke štědrosti a dobročinnosti. Je to doba, kdy se „očiš-
ťují“ od pozemských tužeb a hříšných myšlenek. Rama-
dán je velice vznešený svátek a je každoroční součástí 
života muslimů. Je to svátek protkaný krásnými modlit-
bami a zpěvem, svátek duchovní čistoty. Pro některé tu-
risty je cestování do muslimské země v době Ramadánu 
velice zajímavé, je to projev vznešené muslimské kultu-
ry a tradice. Někteří návštěvníci v době své dovolené Ra-
madán vnímají jen okrajově a někteří vůbec, jiní si napl-
no užívají noční život spojený s tímto svátkem. Pokud si 
vyberete vaší dovolenou v období Ramadánu, počítejte 
raději s určitým omezením ve vztahu k rozsahu a rych-
losti poskytovaných služeb. Na místě bude i větší trpěli-
vost a shovívavost na vaší straně. Ramadán však v žád-
ném případě neomezuje kvalitu poskytovaných služeb 
a nemůže být proto původem jakékoliv případné rekla-
mace. V roce 2014 připadnul začátek Ramadánu na 29. 6. 
a jeho konec na 28. 7.

CENA ZÁJEZDU

Konečná cena zájezdu se skládá ze základní ceny a po-
vinných příplatků.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE
• Letenku tam a zpět
•  Ubytování a případné stravování zahrnuté v základ-

ní ceně
• Transfer z letiště do ubytovacího zařízení a zpět
• Služby delegáta
•  Základní pojištění asistenčních služeb a léčebných vý-

loh ERV pojišťovny, a.s.
•  Povinné smluvní pojištění CK ve smyslu zákona 
č. 159/1999 Sb., zákona o některých podmínkách pod-
nikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších 
předpisů

KONEČNÁ CENA ZAHRNUJE
• Základní cenu
•  Povinné příplatky (letištní a bezpečnostní taxy včetně 

pozemních služeb a palivový příplatek)

KONEČNÁ CENA NEZAHRNUJE
• Doporučené cestovní pojištění Blue Comfort
• Případné vízum
• Volitelné nepovinné příplatky nebo slevy (např. přípla-
tek za pokoj s výhledem na moře, fakultativní výlety, pro-
nájem auta, slevu pro stálé zákazníky, slevu pro senio-
ry apod.) Výši povinných příplatků, cestovního pojištění 
Blue Comfort (včetně zvýhodněné dětské ceny a její hra-
nice) a případného víza naleznete v aktuálním platném 
ceníku. Konečná cena dále neobsahuje např. případnou 
odletovu daň splatnou v místě pobytu/odletu.

Pro určení ceny zájezdu je rozhodující počet nocí strá-
vených ve vašem ubytovacím zařízení. Nocí se rozumí 
poskytnutí ubytování v době od 14.00 hodin do 10.00 
hodin následujícího dne, i když noc nebyla čerpána v pl-
ném rozsahu.

FIRST MINUTE/MEGAFIRSTMINUTE
(Na první chvíli) Jde o speciální nabídku zájezdu s mnoha 
výhodami, označovaná též jako nabídka „Na první chvíli“.

LAST MINUTE/MEGALASTMINUTE
(Na poslední chvíli) Last Minute je nabídka zájezdu za 
speciální zlevněnou cenu. Též označována jako nabídka 
„Na poslední chvíli“. Tato nabídka je vydávána na speci-
álních nabídkových listech (v tištěné podobě nebo na in-
ternetu), a to i mnohdy více týdnů před samotným ter-
mínem zájezdu.

ZDRAVÍ A ZDRAVOTNICKÁ PÉČE

Při přípravách a balení nezbytných věcí na vaší dovole-
nou nezapomeňte přibalit do kufru zejména pokrývku 
vaší hlavy, sluneční brýle či opalovací krémy (jako např. 
odolný opalovací krém Daylong, který můžete volně za-
koupit v lékárnách v ČR). Snažte se vyvarovat dlouhého 

a přímého pobytu na slunci, zejména pak v polední době 
a nepodceňujte pitný režim. Klienti jsou povinni v přípa-
dě zdravotního omezení (např. kardiaci, diabetici, oso-
by s omezenými pohybovými schopnostmi či jiným han-
dicapem) osob uvedených na smlouvě o zájezdu na tuto 
skutečnost písemně upozornit ve smlouvě o zájezdu při 
jejím prvním knihování, aby mohl být upozorněn dele-
gát, letecký přepravce a ubytovací zařízení v místě po-
bytu. V opačném případě nese zákazník odpovědnost 
za případné škody s tímto související. Již při výběru vaší 
dovolené dbejte na své pohodlí a volte např. možnost 
klimatizace, ubytování v přízemí, případně hotel s vý-
tahem. S výběrem vhodného ubytování vám rádi po-
můžeme. Zvláštní požadavky pak nezapomeňte uvést 
na smlouvě o zájezdu. Zdravotnický systém se v cizích 
zemích opírá o síť státních a soukromých nemocnic. Ci-
zincům jsou doporučovány služby soukromých nemoc-
nic, které jsou sice stále podstatně nákladnější, avšak 
péče a služby jsou na mnohem vyšší úrovni než ve stát-
ních zařízeních. Zacházení s pacienty je na soukromých 
klinikách lépe organizováno a je rovněž zajištěna poope-
rační péče mnohem vyššího standardu než ve státních 
nemocnicích. V případě úrazu nebo nutnosti poskytnutí 
lékařské péče kontaktujte asistenční službu ERV  Evrop-
ské pojišťovny, a.s. Euro-Center (nepřetržitě v českém ja-
zyce), jejíž kontakt najdete na Cestovních dokumentech 
k vašemu cestovnímu pojištění, které obdržíte při odba-
vení, případně kontaktujte našeho delegáta. Vyžaduje-li 
si to povaha zdravotního stavu cestujícího (může se tý-
kat i těhotných cestujících), zejména pak s ohledem na 
přepravní podmínky letecké společnosti (k dispozici na 
stránkách www.blue-style.cz), je tento cestující povinen 
toto nahlásit CK pro účely dalšího nahlášení leteckému 
přepravci a mít s sebou potvrzení od lékaře, že je scho-
pen/schopna letu. U osob, jejichž zdravotní stav to vy-
žaduje, je potřeba zajistit doprovod. 

POJIŠTĚNÍ
Pro bezpečnější průběh vaší dovolené a větší ochranu 
vašich investic jsme pro vás připravili exkluzivní cestov-
ní pojištění Blue Comfort, které vás chrání před případ-
nými nepříjemnostmi spojenými s mimořádnými nákla-
dy v zahraničí, jako je např. nepojištění v případě úrazu 
s následkem smrti, odcizení, poškození či zpoždění zava-
zadel, vzniku škody na zdraví či majetku způsobené jiné 
osobě, a v neposlední řadě není zákazník pojištěn pro-
ti stornu zájezdu atd.
V ceně všech zájezdů uvedených v platném ceníku, kte-
rý je součástí katalogu, je zahrnuto základní pojištění 
asistenčních služeb a léčebných výloh ERV pojišťovny, 
a.s. – Basic. 

Toto pojištění zahrnuje
•  Aktivní asistenci poskytovanou 24 hodin denně, ob-

sahující i zabezpečení lékařského převozu, repatriaci 
do vlasti a zajištění opatrovníka při hospitalizaci kli-
enta v zahraničí.

•  Pojištění léčebných výloh, které pojišťovna proplatí až 
do výše 2,4 mil. Kč, a to včetně fyzioterapeutického 
či zubního ošetření. Pojistný vztah vzniká přímo mezi 
účastníkem zájezdu a pojišťovnou. Blue Style je pouze 
zprostředkovatelem. Bližší informace o cestovním po-
jištění Blue Comfort, jeho rozsahu a limitů pojistného 
plnění naleznete v katalogu Blue Style a/nebo ve smlou-
vě o zájezdu. Tyto pojistné podmínky ERV pojišťovny, 
a.s., které jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, 
si před odjezdem na dovolenou důkladně prostudujte.

•  Pojistná událost – v případě, že během vaší dovolené do-
jde k pojistné události na vašem zdraví, na vašem majet-
ku (např. ve vašem hotelovém pokoji/ studiu/apartmánu 
dojde k vytopení, krádeži atd.), je potřeba tuto záleži-
tost nahlásit na příslušná místa a vyžádat si protokol 
s přesným zápisem toho, co se událo (lékařská zpráva, 
protokol z policie, od ubytovacího zařízení apod.). Ber-
te na vědomí, že bez těchto důkazních dokumentů ne-
lze pojistnou událost řešit s pojišťovnou, i když jste na 
tento druh poškození pojištěni.
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CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ !  ●  www.blue-style.cz

Děti zdarma a slevy pro dospělé 
Na této straně naleznete podrobné vysvětlení našich nabídek ze str. 10–11 tohoto katalogu.

Využijete-li nabídky „dítě ZCELA ZDARMA“, pak my hradíme konečnou cenu. Využijete-li nabídky „dítě letenka + ubytování ZDARMA“, pak my hradíme základní cenu 
a vy pouze povinné příplatky.  U těchto nabídek hradíte případné povinné příplatky (např. vízum, pobytovou taxu, odletovou daň apod.), jsou-li na místě vybírány 
a volitelné nepovinné příplatky.

Připravili jsme pro vás velmi atraktivní nabídky, kdy od nás můžete při včasném rozhodnutí získat až 2 děti ZDARMA + slevu na dospělou osobu od 15% ! 
1. Dítě zcela ZDARMA a 2. dítě letenku + ubytování ZDARMA – my platíme základní cenu (letenku tam a zpět, ubytování a případné stravování zahrnuté v základní 
ceně, transfer z letiště do ubytovacího zařízení a zpět, služby delegáta, základní pojištění asistenčních služeb a léčebných výloh ERV pojišťovny, a. s., povinné smluv-
ní pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů) a vy platíte 
pouze povinné příplatky (letištní a bezpečnostní taxy včetně pozemních služeb a palivový příplatek).

Až 2 děti zdarma a slevy od 15 % pro dospělé *

Při zakoupení zájezdu z katalogu/ceníku SPECIÁL TOP 100 verze T 1.1 do 15. 11. 2014 zaplatíte 
zálohu (částečnou úhradu) pouze 1 000 Kč (v případě zájmu navíc doporučené cestovní pojištění 
BlueComfort) za každou cestující osobu (včetně infanta – dítěte do 2 let věku) uvedenou 

na smlouvě o zájezdu. Doplatek do 5 000 Kč za každou cestující osobu uhradíte do 31. 1. 2015.
Při zakoupení zájezdu do 15. 12. 2014 zaplatíte zálohu 2 000 Kč/osoba. Doplatek do 5 000 Kč za každou cestující osobu uhradíte do 31. 1. 2015. 
Při zakoupení zájezdu do 15. 1. 2015 zaplatíte zálohu 2 000 Kč/osoba. Doplatek do 5 000 Kč za každou cestující osobu uhradíte do 28. 2. 2015. 
Při zakoupení zájezdu do 15. 2. 2015 zaplatíte zálohu 2 000 Kč/osoba. Doplatek do 5 000 Kč za každou cestující osobu uhradíte do 31. 3. 2015. 
Při zakoupení zájezdu do 15. 3. 2015 zaplatíte zálohu 2 000 Kč/osoba. Doplatek do 5 000 Kč za každou cestující osobu uhradíte do 15. 4. 2015. 
Při zakoupení zájezdu do 30. 4. 2015 zaplatíte zálohu 5 000 Kč/osoba.
Doplatek Celkové ceny zájezdu pak uhradíte nejpozději 30 dní (včetně) před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě o zájezdu.  Podrobné informace 
o platebních podmínkách naleznete ve Všeobecných smluvních podmínkách v bodě 5.

Záloha již od 1 000 Kč na osobu
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CESTUJETE-LI S JEDNÍM DÍTĚTEM, 
které splňuje věk 1. dítěte v ikoně, nabízíme dítě ZCELA ZDARMA. Počet míst je limitován a platí pro konkrét-
ní typy pokojů a typy stravování. Doporučujeme vám včasnou rezervaci. Po vyčerpání kapacity nabídky dítě 
ZCELA ZDARMA a/nebo po skončení její platnosti (platí při závazné rezervaci do 15. 1. 2015) můžete využít 
nabídku „dítě letenka + ubytování ZDARMA“, která je však také kapacitně omezena, platí ve všech termínech 
a je platná při závazné rezervaci do 15. 2. 2015. Vy hradíte pouze povinné příplatky (letištní a bezpečnost-

ní taxy včetně pozemních služeb a palivový příplatek). Po vyčerpání této nabídky a/nebo po skončení její platnosti máte možnost dále využít nabídku „dítě letenka 
+ ubytování ZDARMA“, která je také kapacitně omezena, platí ve vybraných termínech a je platná při objednávce do 15. 3. 2015. Vy hradíte pouze povinné příplatky 
(letištní a bezpečnostní taxy včetně pozemních služeb a palivový příplatek). Po vyčerpání této nabídky a/nebo po skončení její platnosti platíte dětskou cenu uvede-
nou v ceníkové tabulce, kde můžete nalézt také dětské ceny za další děti, které cestují s vámi.

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

DÍTĚ do 15 let
ZDARMA

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

CESTUJETE-LI SE DVĚMA DĚTMI, kdy jedno dítě splňuje věk 1. dítěte uvedený v ikoně 
a druhé dítě splňuje věk uvedený v ikoně pro 2. dítě, pak pro vaše 1. dítě nabízíme dítě ZCELA ZDARMA. Po-
čet míst je limitován a platí pro konkrétní typy pokojů a typy stravování. Doporučujeme vám včasnou rezer-
vaci. Po vyčerpání kapacity nabídky dítě ZCELA ZDARMA a/nebo po skončení její platnosti (platí při závazné 
rezervaci do 15. 1. 2015) můžete využít nabídku „dítě letenka + ubytování ZDARMA“, která je však také kapa-
citně omezena, platí ve všech termínech a je platná při závazné rezervaci do 15. 2. 2015. Vy hradíte pouze po-

vinné příplatky (letištní a bezpečnostní taxy včetně pozemních služeb a palivový příplatek). Po vyčerpání této nabídky a/nebo po skončení její platnosti máte mož-
nost dále využít nabídku „dítě letenka + ubytování ZDARMA“, která je také kapacitně omezena, platí ve vybraných termínech a je platná při závazné rezervaci do 15. 
3. 2015. Vy hradíte pouze povinné příplatky (letištní a bezpečnostní taxy včetně pozemních služeb a palivový příplatek). Po vyčerpání této nabídky a/nebo po skon-
čení její platnosti platíte dětskou cenu uvedenou v ceníkové tabulce. 
Pro vaše 2. dítě máte možnost využít nabídku „dítě letenka + ubytování ZDARMA“, která platí při závazné rezervaci do 15. 2. 2015, ve vybraných termínech, typech 
pokojů a typech stravování uvedených v jednotlivých ceníkových tabulkách. Počet míst je limitován. Vy hradíte pouze povinné příplatky (letištní a bezpečnostní taxy 
včetně pozemních služeb a palivový příplatek). Po vyčerpání této nabídky a/nebo po skončení její platnosti platíte dětskou cenu za 2. dítě uvedenou v ceníkové tabulce.

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

SLEVU od 15 %
na dosp. osobu

Až 2 DĚTI ZDARMA
1. dítě do 15 let, 2. dítě do 15 let

Nabídky „1. dítě ZCELA ZDARMA“ a/nebo „Až 2 děti ZDARMA“ (1. dítě ZCELA ZDARMA a 2. dítě letenka + ubytování ZDARMA) lze kombinovat s nabídkou 
„Sleva za včasnou rezervaci na dospělou osobu od 15 %“. 

Nabídku Slevy pouze pro dospělé od 21% nelze kombinovat s nabídkami „1. dítě ZCELA ZDARMA“ a/nebo „Až 2 děti ZDARMA“ (1. dítě ZCELA ZDARMA a 2. dítě le-
tenka + ubytování ZDARMA).

SLEVA OD 15 % NA DOSPĚLOU OSOBU 
Čerpáte-li některou z výše uvedených nabídek 1. dítě ZCELA ZDARMA“ a/nebo „Až 2 DĚTI 
ZDARMA“ (1. dítě ZCELA ZDARMA a 2. dítě letenka + ubytování ZDARMA), nabízíme navíc sle-
vu od 15% na dosp. osobu. Výše jednotlivých slev pro dosp. osoby za včasnou rezervaci a jejich 
platnost je časově omezena, platí pro všechny ubytovací kapacity a je platná: 

Při závazné rezervaci do 15. 1. 2015 získáte slevu 15 %
Při závazné rezervaci do 15. 2. 2015 získáte slevu 12 %
Při závazné rezervaci do 15. 3. 2015 získáte slevu 10 %
Při závazné rezervaci do 30. 4. 2015  získáte slevu 7 % 
z konečné ceny pro každou dosp. os. uvedenou v ceníkové tabulce.

*  Tyto nabídky platí při závazné rezervaci do 15. 1. 2015 a zahrnují již možnost parkování přímo u letiště zcela zdarma v minimální hodnotě 500 Kč a/nebo 
parkování přímo u letiště za FIRSTMINUTE cenu s minimální slevou 200 Kč z ceny  za ZVÝHODNĚNÉ PARKOVÁNÍ.

Slevy pouze pro dospělé od 21 % *
Cestujete-li bez dětí, pak máte možnost využít naší atraktivní nabídku, kdy můžete získat sle-
vu od 21 % při včasné rezervaci na každou dospělou osobu. Výše jednotlivých slev pro dosp. osoby za včasnou 
rezervaci a jejich platnost je časově omezena, platí pro všechny ubytovací kapacity a je platná:
Při závazné rezervaci do 15. 1. 2015 získáte slevu 21 %   •  Při závazné rezervaci do 15. 2. 2015 získáte slevu 18 %
Při závazné rezervaci do 15. 3. 2015 získáte slevu 16 %  •  Při závazné rezervaci do 30. 4. 2015 získáte slevu 13 % 
z konečné ceny pro každou dosp. os. uvedenou v ceníkové tabulce.

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

SLEVU od 21 % na dospělou osobu
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CENTRÁLA – DANUBE HOUSE, Karolinská 1, 186 00 Praha 8, tel.: 226 036 036, e-mail: info@ blue-style.cz 

POBOČKA MOST
Budovatelů 3071, 434 01

tel.: 476 701 050
e-mail: most@blue-style.cz

POBOČKA ZLÍN
Náměstí Míru 464, 760 01

tel.: 226 036 152
e-mail: zlin@blue-style.cz

POBOČKA TEPLICE
Českobratrská 437/4 

(vchod z Masarykovy třídy), 415 01
tel.: 226 036 157

e-mail: teplice@blue-style.cz

POBOČKA OLOMOUC
Horní nám. 423 /  Švédská 1, 779 00

tel.: 585 204 424
e-mail: olomouc@blue-style.cz

POBOČKA OSTRAVA
Nádražní 21, 702 00

tel.: 596 110 005
e-mail: ostrava@blue-style.cz

POBOČKA PLZEŇ
Klatovská 18, 301 00

tel.: 226 036 156
e-mail: plzen@blue-style.cz

POBOČKA PRAHA 1
QUADRIO, Spálená, 110 00

tel.: 226 036 158–9
e-mail: quadrio@blue-style.cz

POBOČKA PRAHA 1
Jindřišská 27, 110 00

tel.: 226 036 010 
e-mail: praha1@blue-style.cz

POBOČKA PRAHA 1
PALLADIUM, nám. Republiky 1, 110 00

tel.: 226 036 147–8
e-mail: palladium@blue-style.cz

POBOČKA PRAHA 6
OC Šestka, Fajtlova 1090/1, 161 00

tel.: 226 136 146
e-mail: praha6@blue-style.cz

POBOČKA PRAHA 6
LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA

K Letišti 6/1019, 160 08
tel.: 226 036 296

e-mail: letiste@blue-style.cz

POBOČKA BRNO
Masarykova 2, 602 00

tel.: 542 129 772–3
e-mail: brno@blue-style.cz

POBOČKA LIBEREC
Pražská 143/II., 460 01

tel.: 226 036 154 
e-mail: liberec@blue-style.cz

POBOČKA HRADEC KRÁLOVÉ
Čelakovského 515, 500 02

tel.: 226 036 153 
e-mail: hradec@blue-style.cz

POBOČKA JIHLAVA
City Park Jihlava, Hradební 1, 586 01

tel.: 226 036 151
e-mail: jihlava@blue-style.cz

POBOČKA KARLOVY VARY
Zeyerova 15, 360 01

tel.: 353 230 962, 353 224 594 
e-mail: kv@blue-style.cz

POBOČKA ČESKÉ BUDĚJOVICE
IGY Centrum, Pražská 1247/24, 370 04 

tel.: 389 015 244
e-mail: cb@blue-style.cz

POBOČKA KLADNO
T. G. Masaryka 268, 272 01

tel.: 226 036 155
e-mail: kladno@blue-style.cz
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Váš osobní asistent před i během dovolené.
Potřebujete se spojit s delegátem, sháníte lékaře, nebo jste za-
pomněli, kdy vám letí letadlo? S naší mobilní aplikací máte vždy 
a všechno ve svém telefonu a můžete si tak užít svou dovolenou 
opravdu naplno !

Vše důležité 
    máte v kapse

CESTUJTE S TÍM, S KÝM JSTE STÁLE VE SPOJENÍ !

CESTOVNÍ MOBILNÍ APLIKACE OD BLUE STYLE PRO VÁS

Neváhejte a stáhněte si zdarma 
naší unikátní aplikaci – mobilního cestovního 

asistenta právě nyní, stačí nascanovat QR kód 
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