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  26 let tradice a zkušeností

 Sleva při zakoupení zájezdu on-line 
 prostřednictvím internetu na www.ancora.cz

 Odlety z Prahy, Brna, 
 Ostravy a Pardubic

 Česky nebo slovensky hovořící delegáti 
 v místě pobytu
 Nabídka komplexního cestovního pojištění
 včetně storna zájezdu

 Téměř 1000 prodejních míst v ČR a SR

Zákonné pojištění cestovní kanceláře
  proti úpadku v ceně zájezdu
Členství v asociaci cestovních kanceláří
Jistota, finanční stabilita, garance cen

 Ve vybraných hotelech děti pobyt zdarma
 Dítě do 1,99 let bez nároku na sedadlo a 

   lůžko - jednotná cena 690 Kč 

 Transfery na letiště, parkování u letiště

v ruce právě držíte nový katalog 
leteckých pobytových zájezdů 
na sezónu 2016. Pokud jste vy
užili našich služeb v minulých le
tech, dovolte nám, abychom Vám 
poděkovali za dosavadní přízeň i 
za to, že při výběru své dovolené 
zvažujete využít nabídky cestovní 
kanceláře ANCORA i letos. 

Někteří z Vás se seznamují s 
naší nabídkou poprvé. Cestovní 
kancelář ANCORA patří k cestov
ním kancelářím s nejdelší tradicí 
na trhu cestovního ruchu v České 
republice, nabízí a zajišťuje zájezdy 
již více než 26 let. Tato skutečnost 
Vás opravňuje očekávat, že kva
lita i rozsah našich služeb bude 

přiměřená k získaným zkušenostem.
Podlehnout kouzlu cestování je vel
mi příjemné a my Vám tuto šanci 
nabízíme i v letošním roce.
V našich katalozích pobytových zá
jezdů najdete nejen oblíbené desti
nace, letoviska a ubytovací kapacity, 
ale i celou řadu nabídek nových. 
I letos jsme pro Vás připravili řadu 

zajímavých slev, které mohou us
nadnit Vaše rozhodování. Věříme, 
že Vás naše nabídka osloví. 
Ujišťujeme Vás, že hlavním cílem 
našeho snažení je, abyste s námi 
prožili příjemnou dovolenou, na 
kterou Vám zůstanou hezké vzpo
mínky.

Vážení zákazníci, milí přátelé,
Proč na dovolenou s námi
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Aš, Bánská Bystrica (SK), Benešov, Beroun, Bílina, Bílovec, Biskupice, Blansko, Blatná, Bohumín, Borovany, Boskovice, Brandýs nad Labem, Bratislava (SK), Brno, Brumov-Byl-
nice, Bruntál, Brušperk, Břeclav, Bučovice, Bystřice nad Pernštejnem, Bystřice pod Hostýnem, Bzenec, Čadca (SK), Čáslav, Čelákovice, Červený Kostelec, Česká Kamenice, 
Česká Lípa, Česká Třebová, České Budějovice, Český Brod, Český Těšín, Dačice, Děčín, Detva (SK), Dobruška, Dolní Bělá, Domažlice, Dunajská Streda (SK), Dvůr Králové, 
Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Fulnek, Háj ve Slezsku, Havířov, Havlíčkův Brod, Hlinsko, Hlučín, Hluk, Hodkovice nad Mohelkou, Hodonín, 
Holice, Horšovský Týn, Hořovice, Hostinné, Hostomice pod Brdy, Hradec Králové, Hranice, Hronov, Hrušovany nad Jevišovkou, Humpolec, Hustopeče, Cheb, Chlumčany, 
Chlumec nad Cidlinou, Choceň, Chomutov, Chotěboř, Chrudim, Ivančice, Jablonec nad Nisou, Jablonné v Podještědí, Jablunkov, Jedovnice, Jeseník, Jičín, Jihlava, Jílové, 
Jindřichův Hradec, Jirny, Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kdyně, Kladno, Klášterec nad Ohří, Klatovy, Klodzko (PL), Kolín, Kopřivnice, Kostelec nad Orlicí, Kouřim, Králíky, Krnov, 
Kroměříž, Kutná Hora, Kyjov, Lanškroun, Lány, Ledeč nad Sázavou, Letohrad, Liberec, Lipník nad Bečvou, Litoměřice, Litomyšl, Litovel, Litvínov, Louny, Lovosice, Lysá nad 
Labem, Majetín, Malá Losenice, Mariánské Lázně, Martin (SK), Mělník, Město Libavá, Milevsko, Milovice nad Labem, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mohelnice, Moravany, 
Morávka, Moravská Třebová, Moravské Budějovice, Moravský Krumlov, Most, Náchod, Napajedla, Neratovice, Nižbor, Nová Paka, Nová Ves u Chrastavy, Nové Město nad 
Metují, Nový Bor, Nový Bydžov, Nový Hrádek, Nový Jičín, Nymburk, Nýřany, Olomouc, Opava, Opočno, Orlová, Ostrava, Ostravice, Otrokovice, Otvice, Pardubice, Pelhřimov, 
Piešťany (SK), Písek, Plzeň, Poděbrady, Polička, Poprad (SK), Praha, Prachatice, Prievidza (SK), Prostějov, Přelouč, Přerov, Příbor, Příbram, Rakovník, Rokycany, Roudnice nad 
Labem, Rousínov, Roztoky u Prahy, Rožnov pod Radhoštěm, Rumburk, Rychnov nad Kněžnou, Rýmařov, Řevničov, Říčany, Semily, Senica (SK), Skuteč, Slaný, Slavičín, Slavkov 
u Brna, Sokolov, Stará Boleslav, Staré Město u Uherského Hradiště, Strakonice, Studénka, Sušice, Svitavy, Šala (SK), Šternberk, Štětí, Šumperk, Tábor, Tachov, Tanvald, Teplice, 
Těrlicko, Tišnov, Trhové Sviny, Trnava (SK), Trutnov, Třebíč, Třemošná, Třinec, Turnov, Týnec nad Sázavou, Týniště nad Orlicí, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Úhonice, Uničov, 
Úpice, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Varnsdorf, Velká Bíteš, Velké Bílovice, Velké Meziříčí, Velvary, Vendryně, Veselí 
nad Moravou, Vimperk, Vlašim, Vodňany, Votice, Vrchlabí, Vsetín, Vysoké Mýto, Vyškov, Zábřeh, Zlín, Znojmo, Žatec, Ždánice, Žďár nad Sázavou, Žilina (SK).

Seznam míst, kde je možné zakoupit zájezdy CK ANCORA:

na požádání Vám rádi sdělíme nejbližší prodejní místo
téměř 1000 prodejních míst na území ČR a SR
vyžádejte si nabídky aktuálních cen a slev
naši obchodní zástupci Vám rádi poradí s výběrem Vaší dovolené

Téměř 1000 prodejních míst 
na území ČR a Slovenska
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slevy za včasný nákup

Při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016
a současném složení zálohy alespoň 20 %     

Při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2016
a současném složení zálohy alespoň 35 %     

sleva  12% *)
sleva  7% **)

Zajistěte si svoji dovolenou včas!
Všechny uvedené slevy platí pouze pro zájezdy z tohoto katalogu. Pokud není v popisu slevy uvedeno jinak, slevy nelze vzájemně slučo
vat či kombinovat. Platí vždy pouze jedna ze slev výhodnější pro klienta.
Žádnou ze slev není možné uplatnit na různé doplňkové služby a příplatky, které nejsou zahrnuty v základní katalogové ceně zájezdu 
(transfery na letiště na území ČR, cestovní pojištění, plážový servis, příplatky za stravu, příplatky v letecké dopravě, výlety v místě 
pobytu, příplatky za zapůjčení různého inventáře, nabídky last minute, atd.). Sleva musí být uplatněna při podpisu smlouvy o zájezdu a 
při současném uhrazení požadované zálohy z celkové ceny zájezdu. 
Všechny slevy a výhody z katalogu lze uplatnit i u našich smluvních prodejců.

 *) Druhou zálohu ve výši 30 % je nutné uhradit nejpozději 2 měsíce před odletem, 
 doplatek 50 % nejpozději 1 měsíc před odletem.

 **) Druhou zálohu ve výši 15 % je nutné uhradit nejpozději 2 měsíce před odletem,  
 doplatek 50 % nejpozději 1 měsíc před odletem.

Výše uvedené slevy platí pro celou sezónu. Slevy neplatí pro děti, které v době odjezdu zájezdu dosáhly věku stanoveného pro poskytnutí pobytu zdarma. Věková hranice pro dětské slevy 
je většinou stanovena do 11,99 let, u některých hotelů však může být odlišná. V těchto případech platí věková hranice uvedena v ceníku.

Vyberte si zájezd z katalogu CK ANCORA a zaplaťte poukázkami! K úhradě Vámi vybraného zájezdu akceptujeme poukázky SODEXO. Použijte k tomu své poukáz
ky Flexi Pass, Holiday Pass, Dárkový Pass nebo Fokus Pass. 
Celková výše platby je omezena na 50% z ceny zájezdu pouze 
při doplatku. Poukázky můžete uplatnit i u našich smluvních partnerů.

Vyberte zájezd - zaplaťte poukázkami
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i děti potřebují dovolenou i děti potřebují dovolenou 

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

Ve vybraných hotelech má jedno nebo 2 děti do stanoveného věku v doprovodu jedné dospělé osoby slevu na hlavním lůžku nebo přistýlce. Výše slevy je 
u vybraných hotelů individuální, přesnou výši slevy naleznete na www.ancora.cz. Současně lze využít i slevy „pobyt zdarma“ pro další děti do stanoveného 
věku na přistýlkách.

Ve všech ubytovacích zařízeních a ve všech termínech má jedno dítě do stano
veného věku na 1. přistýlce v doprovodu 2 dospělých osob pobyt zdarma (včetně 
zvoleného typu stravy)  platí pouze cenu letenky zahrnující letištní taxy a palivový 
příplatek. Sleva neplatí pro děti, které v době odletu zájezdu dosáhly věku stano
veného pro poskytnutí pobytu zdarma.

pobyt  zdarma

 2 děti pobyt  zdarma

 sleva pro dítě

sleva  7 %
Velmi si vážíme vaší přízně a právě pro vás jsme připravili nabídku seniorských slev. Zákazní
ci, kteří v době konání zájezdu dovrší 60 let a více, mohou využít 7% slevy ze základní kata 
logové ceny. Tuto nabídku lze využít pro zájezdy, kde je stanovena cena zájezdu za osobu. 

Odleťte k moři, zasloužíte si to! 

Dítě na 1. přistýlce    

Sleva pro seniory

Ve všech ubytovacích zařízeních a ve všech termínech po celou sezónu má dítě do 
1,99 let bez nároku na sedadlo v letadle a bez nároku na lůžko nebo přistýlku zájezd 
za jednotnou cenu 690 Kč včetně letenek a letištních tax. Cena neplatí pro děti, 
které v době návratu ze zájezdu mají 2 nebo více let. Slevu není možné uplatnit pro 
transfery na letiště na území ČR.

jednotná cena 690 Kč
Dítě do 1,99 let    

Dvě děti na přistýlce                                                                                                                        

1 dospělá osoba + 1 nebo 2 děti                                                                                                            
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Rezervujte si 
a zaplaťte svou dovolenou 
on-line ještě dnes!

on-line
rezervace 24 hodin

denně aktualizované ceny
snadná a rychlá on-line rezervace
možnost platby on-line
videa k jednotlivým hotelům
podrobné mapy lokalizace Vašeho hotelu
first minute, last minute

www.ancora.cz

Možnosti úhrady zájezdu on-line 
– expresní bankovní převod nebo platba kartou.
Jak on-line platba funguje?
 
Klienti, kupující zájezdy online přes webové strany www.ancora.cz mohou využít 2 služby, které podstatně urychlí čas 
strávený na internetu objednáním a zaplacením zájezdu. V platební bráně si budete moci vybrat z několika platebních metod. 
Můžete zaplatit kartou (VISA, Master Card, Diners Club) nebo online expresním bankovním převodem na bankovní účet u 
některé z vybraných bank:
Česká spořitelna – Komerční banka – Raiffeisen Bank – mBank – Fio Banka – Sberbank – ČSOB – era – Unicredit Bank 
–  GE Money Bank a další.
 

Bankovní převod je nejpohodlnější platební metodou! 
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Letecké zájezdy

Transfer na letiště 
TRANSFERY NA LETIŠTĚ V MÍSTĚ POBYTU
Všechny transfery z letiště a na letiště v místě pobytu jsou vždy zahrnuty v ceně a bez příplatku.

TRANSFERY NA LETIŠTĚ NA ÚZEMÍ ČR
Cestovní kancelář ANCORA nabízí svým klientům při zájezdech do Bulharska, Turecka, Řecka a Egypta transfery na letiště a zpět za níže 
uvedené ceny: 

LETIŠTĚ PRAHA, VÁCLAVA HAVLA, TERMINÁL SEVER
[1]  Liberec - N. Bor - Česká Lípa - Ml. Boleslav  - letiště Praha
[2]  Děčín - Ústí n. L. - Teplice - Litvínov - Most - Louny - letiště Praha
[3]  České Budějovice - Tábor - Benešov - letiště Praha
Cena: 500 Kč/osoba/v jednom směru

LETIŠTĚ BRNO, TUŘANY
[1]  Šumperk - Zábřeh - Mohelnice - Olomouc - Přerov (Prostějov) - letiště Brno
Cena: 400 Kč/osoba/v jednom směru
[2]  Vsetín - Zlín - Otrokovice - Uher. Hradiště - letiště Brno
[3]  Svitavy - Boskovice - Blansko - letiště Brno
Cena: 500 Kč/osoba/v jednom směru

LETIŠTĚ OSTRAVA, MOŠNOV
[1]  Šumperk - Zábřeh - Mohelnice - Olomouc - Přerov - Hranice - letiště Ostrava
Cena: 500 Kč/osoba/v jednom směru

LETIŠTĚ BRNO, TUŘANY
[1]  Šumperk - Zábřeh - Mohelnice - Olomouc - Přerov (Prostějov) - letiště Brno
Cena: 500 Kč/osoba/v jednom směru

Transfery pro odlety do TURECKA, ŘECKA a EGYPTA Transfery pro odlety do BULHARSKA

Při zakoupení zájezdu za katalogovou cenu bez využití slev (např. slev za 
včasný nákup, last minute, speciální nabídky, atd.) je možné využít zvýhodně-
nou paušální cenu 500 Kč/osoba/v obou směrech.

Požadavek na transfer (včetně místa odjezdu) musí být uveden v přihlášce 
zájezdu na cestovní smlouvě. Pokud máte zájem o transfer v  době kratší 
než týden před odletem, je nutné si ověřit, zda se požadovaný transfer koná.

Svozové autokary (osobní auta, taxi, mikrobusy jsou omezeny počtem míst, 
proto doporučujeme včasnou rezervaci. Svozy jsou garantovány při obsaze-
ní linky minimálně 6 osobami. Při nižším počtu osob může být transfer zrušen 
a klientovi bude neprodleně vrácena plná cena transferu (pokud byl uhrazen). 

O konání transferu bude rozhodnuto přibližně týden před odletem. Bližší in-
formace o odjezdu transferu (čas a místo) budou uvedeny v pokynech k od-
letu.               

Cestující musí být v nástupním místě připraven nejméně 15 minut před od-
jezdem. V  případě pozdního příchodu k  nástupnímu místu si musí klient 
zajistit transfer na vlastní náklady, uhrazená částka je v tomto případě ne-
vratná. Při objednání transferu v obou směrech klient ztrácí nárok na zpá-
teční transfer, pokud bez předchozího nahlášení neabsolvuje transfer ve 
směru na letiště.

V  době odjezdu transferu a po Vašem příletu na letiště prosíme klienty, 
aby měli u sebe zapnutý mobilní telefon, jehož číslo je uvedeno v cestovní 
smlouvě.

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo transfery na letiště z provozních důvo-
dů organizovat změnou trasy. Z důvodu snahy o realizaci maximálního po-
čtu transferů upozorňujeme na možnost čekání na letišti při odletu i příletu 
(pozdní přílet, spojení tras apod.).

LETIŠTĚ OSTRAVA, MOŠNOV
[1]  Šumperk - Zábřeh - Mohelnice - Olomouc - Přerov - Hranice - letiště Ostrava 
Cena: 400 Kč/osoba/v jednom směru
[2]  Vsetín - Val. Meziříčí - Rožnov - Frenštát - Kopřivnice - letiště Ostrava
Cena: 500 Kč/osoba/v jednom směru

LETIŠTĚ PARDUBICE
[1]  Šumperk - Zábřeh - Mohelnice - Mor. Třebová - Svitavy - Litomyšl - letiště Pardu-
bice
Cena: 400 Kč/osoba/v jednom směru

Svitavy

Šumperk

Zábřeh
Mohelnice

Vsetín
Přerov

Olomouc

Mohelnice
Zábřeh

Nový Bor
Děčín

Teplice
Litvínov

Most

Louny

[1]

[1]

[3]

[1]

[2]

[1]

[2]

[2]

[3]

Česká Lípa

Mladá Boleslav

Šumperk

Zábřeh
Mohelnice

PřerovProstějov

Litomyšl

Svitavy

Boskovice

Blansko

Hranice

Valašské
Meziříčí Rožnov p. R.

Frenštát p. R.

Kopřivnice
Nový Jičín

Vsetín

Otrokovice

Uherské Hradiště

Tábor

Benešov

Praha

LiberecÚstí n. L.

České Budějovice

Ostrava

Brno

Šumperk

Zlín

Pardubice

Plzeň

Karlovy Vary

Mor. Třebová

Olomouc
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Komplexní cestovní pojištění

Pojištění záruky pro případ úpadku

Generali Pojišťovna a.s.

Cestovní kancelář ANCORA nabízí komplexní cestovní pojištění GENERALI včetně léčebných výloh a storna zájezdu:  
8 denní = 240 Kč,  9 denní = 270 Kč, 10 denní = 300 Kč, 11 denní = 330 Kč, 12 denní = 360 Kč.

Osoby starší 70 let lze pojistit za příplatek 200%. 
Za příplatek 100 Kč/osoba a pobyt nabízíme možnost připojištění "Storno plus" pro případ přerušení cesty (80 % skutečných nákladů, max. 
10.000 Kč).
Informujte se o podmínkách na všech prodejních místech cestovní kanceláře ANCORA.

CENA ZAHRNUJE: 

ANCORA - cestovní kancelář s.r.o. má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře u Generali 
Pojišťovna a.s., číslo pojistné smlouvy 1710700001. Informace související s předmětným pojištěním naleznete též na internetových stranách 
www.generali.cz. Naleznete zde rovněž informace a pokyny jak postupovat při pojistné události a odpovědi na nejčastější dotazy související 
s tímto pojištěním.

PROTI JAKÝM RIZIKŮM JSOU KLIENTI CK POJIŠTĚNI?
Podle zákona č. 159/1999 Sb. se pojištění sjednává pro případ, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku: 

 Neposkytne zákazníkovi, na kterého se vztahuje cestovní smlouva s ní uzavřená, 
 dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu

 Nevrátí pojištěnému zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskuteční

 Nevrátí pojištěnému rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, 
 že se zájezd uskutečnil pouze zčásti

 léčebné výlohy včetně repatriace (do výše 1.700.000 Kč) 

 akutní zubní ošetření (do výše 10.000 Kč) 

 přivolání opatrovníka (do výše 50.000 Kč) 

 osobní věci a zavazadla (do výše 30.000 Kč) 

 pojištění zpoždění zavazadel (do výše 5.000 Kč) 

 trvalé následky úrazem (do výše 200.000 Kč) 

 smrt úrazem (do výše 100.000 Kč) 

 odpovědnost za způsobenou škodu na zdraví (do výše 500.000 Kč)

 odpovědnost za způsobenou škodu na majetku (do výše 500.000 Kč)

 nadstandardní asistenční a právní služby (do výše 20.000 Kč) 

 storno zájezdu (80% skutečných nákladů, max. 17.000 Kč)

 více než 65 milionů klientů
 pobočky ve více než 60 zemích světa
 nadnárodní společnost GENERALI je jednou 
 z největších pojišťoven na světě
 stabilita od roku 1831
 čtvrtá nejsilnější pojišťovna v ČR
 9.1 miliardy korun kmenové pojistné
 první pojišťovna v ČR s certifikací kvality ISO 9001

Skupina Generali je jedním z předních světových poskytovatelů pojišťovacích a  
finančních služeb, kterého již od počátku charakterizuje silná mezinárodní orientace.

Navzdory snaze o dosažení cílů v oblasti růstu zůstává Generali věrná základním prin-
cipům, jimiž se vždy řídila a které jsou součástí etiky Skupiny. Jsou jimi například trans-
parentnost, korektnost a nestrannost.
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Doporučujeme včasnou rezervaci, 
počet parkovacích míst je omezen.

Letecké zájezdy

Parkování na letišti
Dáváte přednost dopravě na letiště vlastním autem?
Výhodné ceny parkování pro klienty CK ANCORA!

Letiště Václava Havla Praha Letiště Václava Havla Praha 
8 dní 700 Kč  8 dní 900 Kč

11 - 12 dní 1.000 Kč 11 - 12 dní 1.200 Kč

Parkoviště GO parking, Ke Kopanině 406, Tuchoměřice. Moderní, nonstop hlídané parkoviště (fyzická ostraha 24 hodin denně, desítky monitorujících 
kamer), cca 3 minuty (2,3 km) klimatizovaným minibusem od letiště Václava Havla. Nově 500 krytých parkovacích míst. Označená výstupní a 
nástupní místa přímo před terminály T1 a T2. V ceně přeprava při odletu z parkoviště GO parking k odbavovací hale terminálu a přeprava z 
terminálu na parkoviště při příletu. Veškerá rizika jsou v plné výši krytá pojištěním - živelné pohromy, vandalismus, krádeže či poškození vozidla.

Letiště Brno Tuřany Letiště Brno Tuřany
8 dní 600 Kč 8 dní 700 Kč

11 - 12 dní 900 Kč 11 - 12 dní 1.000 Kč

Parkoviště letiště Brno – Parkoviště je 24 hodin pod dohledem ostrahy letiště. Provoz na parkovišti je průběžně monitorován kamerovým 
systémem. Provozovatel parkoviště má uzavřené pojištění odpovědnosti.

Letiště Ostrava Mošnov Letiště Ostrava Mošnov
8 dní 550 Kč 8 dní 600 Kč

11 - 12 dní 800 Kč 11 - 12 dní 900 Kč

Parkoviště letiště Ostrava - Parkoviště P3 je určeno pro dlouhodobé stání a nachází se přibližně 3 minuty pěší chůze od odletové haly. Kapacita 
parkoviště je 120 míst. Parkoviště je vybaveno samoobslužným závorovým systémem. Od 1. 6. 2016 do 30. 9. 2016 je parkoviště s obsluhou 24 
hodin denně. Cestující je povinen bezpečně zajistit své vozidlo, parkoviště není hlídané.

Letiště Pardubice Letiště Pardubice
8 dní 0 Kč 8 dní 0 Kč

11 - 12 dní 0 Kč 11 - 12 dní 0 Kč

V uzavřeném areálu letiště je dostatečný počet parkovacích míst na odstavných plochách ve vzdálenosti 50 – 100 m od odletového terminálu. 
Krátkodobé i dlouhodobé parkování je pro cestující odlétající na dovolenou zdarma. Parkoviště pro dlouhodobé parkování je oploceno a uzavře-
no, nemá však statut hlídaného parkoviště, cestující parkuje vozidlo na vlastní nebezpečí. Příjezdy a odjezdy na dlouhodobé stání jsou evidovány.

CENY PŘI OBJEDNÁNÍ PARKOVNÉHO DO 31. 1. 2016 CENY PŘI OBJEDNÁNÍ PARKOVNÉHO OD 1. 2. 2016 
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Letecké zájezdy

Informace k odletům 
Bulharsko, Turecko, Řecko, Egypt

ODBAVENÍ NA LETIŠTI - TZV. CHECK IN
K odbavení na letišti se dostavte nejpozději 2 hodiny před plánovaným odletem. V Praze na letišti Václav Havla se klienti 
dostaví přímo odbavovací přepážce na příslušný terminál - Terminál 1  (pro non-Schengenské lety) nebo Terminál 2 (pro Schen-
genské lety), v Ostravě je odbavovací stánek v odletové hale, v Brně je odbavovací stánek v odletové hale, v Pardubicích je 
odbavovací místo v odletové hale. 

Destinace Odlet Cílové letiště Doba letu Letové dny Počet dní Období Let. společ.

Bulharsko Praha Varna 2.05 hod. pátek 8 červen-září SmartWings

Bulharsko Praha Burgas 2.05 hod. středa 8 červen-září SmartWings

Bulharsko Praha Burgas 2.05 hod. neděle 8 červen-září SmartWings

Bulharsko Brno Burgas 1.50 hod. středa 8 červen-září SmartWings

Bulharsko Brno Burgas 1.50 hod. neděle 8 červen-září SmartWings

Bulharsko Ostrava Burgas 1.50 hod. středa 8 červen-září SmartWings

Bulharsko Ostrava Burgas 1.50 hod. neděle 8 červen-září SmartWings

Bulharsko Pardubice Burgas 2.00 hod. čtvrtek 8 červen-září SmartWings

Bulharsko Praha Burgas 2.05 hod. středa, sobota 11/12 červen-srpen SmartWings

Bulharsko Brno Burgas 1.50 hod. středa, sobota 11/12 červen-srpen SmartWings

Bulharsko Ostrava Burgas 1.50 hod. středa, sobota 11/12 červen-srpen SmartWings

Bulharsko Pardubice Burgas 2.00 hod. neděle, čtvrtek 11/12 červen-září SmartWings

Turecko Praha Antalya 2.55 hod. středa 8 červen-říjen SmartWings

Turecko Brno Antalya 2.35 hod. středa 8 červen-říjen SmartWings

Turecko Ostrava Antalya 2.40 hod. středa 8 červen-říjen SmartWings

Rhodos Praha Rhodos Town 2.50 hod. pátek 8 červen-září SmartWings

Rhodos Brno Rhodos Town 2.35 hod. pátek 8 červen-září SmartWings

Rhodos Ostrava Rhodos Town 2.35 hod. pátek 8 červen-září SmartWings

Kos Praha Kos 2.45 hod. pondělí 8 červen-září SmartWings

Kos Brno Kos 2.30 hod. pondělí 8 červen-září SmartWings

Kos Ostrava Kos 2.40 hod. pondělí 8 červen-září SmartWings

Korfu Praha Kerkyra 2.10 hod. čtvrtek 8 červen-září SmartWings

Korfu Brno Kerkyra 2.05 hod. čtvrtek 8 červen-září SmartWings

Korfu Ostrava Kerkyra 2.00 hod. čtvrtek 8 červen-září SmartWings

Egypt Praha Hurghada 4.00 hod. sobota 8 duben-říjen Travel Service

Egypt Praha Hurghada 4.00 hod. neděle 8 červen-říjen Travel Service

Egypt Brno Hurghada 4.15 hod. neděle 8 červen-říjen Travel Service

Egypt Ostrava Hurghada 4.00 hod. neděle 8 červen-říjen Travel Service

Egypt Praha Hurghada 4.00 hod. sobota, středa 11/12 duben-září Travel Service

Egypt Brno Hurghada 4.15 hod. sobota, středa 11/12 červen-září Travel Service

Egypt Ostrava Hurghada 4.00 hod. sobota, středa 11/12 červen-září Travel Service

Egypt Praha Marsa Alam 4.30 hod. neděle 8 květen-říjen Travel Service

Egypt Brno Marsal Alam 4.25 hod. neděle 8 květen-říjen Travel Service

Egypt Ostrava Marsa Alam 4.25 hod. neděle 8 květen-říjen Travel Service

Egypt Praha Marsa Alam 4.30 hod. čtvrtek, neděle 11/12 červen-říjen Travel Service

Egypt Brno Marsa Alam 4.25 hod. čtvrtek, neděle 11/12 červen-říjen Travel Service

Egypt Ostrava Marsa Alam 4.25 hod. čtvrtek, neděle 11/12 červen-říjen Travel Service



LETECKÁ DOPRAVA
Na základě mezinárodních předpisů a úmluv běžných v letecké přepravě si letecká společnost vyhrazuje právo bez předcho-
zího upozornění změnit typ letadla, čas odletu, letový plán nebo se dát zastoupit jiným leteckým dopravcem. Uvedené změny 
nezakládají zákazníkovi právo odstoupit od smlouvy. Přesné časy odletů a příletů budou uvedeny v Komplexním odbavení. Na 
letištích v Bulharsku, Turecku, Řecku a v Egyptě budete očekáváni delegáty, kteří s Vámi odjedou do pobytových míst.
DÉLKA ZÁJEZDU
Do celkového počtu dní jsou započítány i dny určené na přepravu. U leteckých zájezdů je část prvního a posledního dne 
vyhrazena také k zajištění letecké přepravy, čekání na odbavení v letištní hale, transferů z letiště do místa pobytu a zpět a or-
ganizačních záležitostí souvisejících s ubytováním. Je třeba vzít na vědomí, že v tomto smyslu nelze tyto dny považovat za dny 
plnohodnotného rekreačního pobytu a tudíž reklamovat případnou kompenzaci za zkrácení pobytu.
MÍSTA V LETADLE
Na základě objednávky klienta a následném potvrzení od letecké společnosti, je možno garantovat po uhrazení příplatku té-
měř jakékoliv místo v letadle (mimo Egypta). V nabídce jsou:

PREMIUM SEATS (první a exitové řady - sedačky u nouzových východů = exitů). Z bezpečnostních důvodů nesmí být obsazovány 
dětmi do 12 let, osobami staršími či fyzicky slabými, osobami tělesně či mentálně postiženými. V případě, že cestující si tato 
místa rezervují a nebudou splňovat podmínky pro přepravu na místech u nouzových východů, mohou být personálem usazeni 
na jiná místa. V tomto případě nárok na reklamaci nevzniká.

STANDARD SEATS (ostatní sedadla). Je možno vybrat jakékoliv sedadlo dle aktuální volné nabídky. Vhodné pro klienty, kteří chtějí 
mít jistotu usazení vedle sebe nebo např. u okna či uličky.
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Letecké zájezdy

Informace k odletům
Bulharsko, Turecko, Řecko, Egypt

CENÍK NADVÁHY ZAVAZADEL - NEPOVINNÝ PŘÍPLATEK

Nadváha zavazadla
osoba

Nadváha zavazadla
osoba

jeden směr oba směry jeden směr oba směry

8 kg (15,1 kg - 23 kg) 600 Kč 1.200 Kč 17 kg (15,1 kg - 32 kg) 1.200 Kč 2.400 Kč

CENÍK JEDNOTLIVÝCH TYPŮ UMÍSTĚNÍ SEDADEL V LETADLE - NEPOVINNÝ PŘÍPLATEK

Typ sedadla
sedadlo

Typ sedadla
sedadlo

jeden směr oba směry jeden směr oba směry

PREMIUM SEATS
(první a exitové řady) 600 Kč 1200 Kč STANDARD SEATS

(ostatní sedadla) 400 Kč 800 Kč

ZAVAZADLA DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Každý cestující si může sebou vzít:
Při přepravě s leteckou společností Travel Service/SmartWings 15 kg zavazadel na osobu plus jeden kus příručního kabino-
vého zavazadla na osobu do 5 kg o maximální délce 56 cm, maximální šířce 45 cm a maximální hloubce 25 cm. Sdružování 
zavazadel je povoleno, avšak maximální váha jednoho zavazadla nesmí překročit 32 kg.

PŘÍRUČNÍ ZAVAZADLA
Pravidla se týkají pouze příručních zavazadel a omezují množství tekutin, které je možné vzít s sebou na palubu letadla. Na 
palubě letadla je povoleno pouze jedno příruční zavazadlo na osobu. Cestující mohou mít u sebe pouze malé množství tekutin 
(max. 100ml, nebo méně), které se vejdou do průhledného plastikového sáčku (o velikosti 18cm x 20cm). Tekutinami jsou mí-
něny gely, parfémy, šampóny, sprchové gely, obaly se stlačenými tekutinami - pěna na holení, deodoranty, pasty včetně zubní, 
a všechny ostatní přípravky stejné, nebo podobné konzistence.
OBČERSTVENÍ NA PALUBĚ
Během všech letů (mimo letů do Egypta) je na palubě možný tzv. Buy on Board (na palubě letadla můžete zakoupit malé občer-
stvení – alkoholické a nealkoholické nápoje, snacky atd.). 
U letů do Egypta je na palubě podáváno občerstvení formou tzv. Meal (v průběhu letu bude podáváno kompletní teplé jídlo a 
jeden nealko nápoj). Ostatní občerstvení je možné zakoupit formou Buy on Board na palubě.
Pro děti do 1,99 let je možné zakoupit na let dopředu stravu tzv. Baby meal (obsahuje zeleninový příkrm, ovocný nápoj, 1 kus 
ovoce) -  200 Kč / jeden směr, 400 Kč / oba směry.
Možnost dalších služeb - kompletní ceník všech příplatkových služeb (např. přeprava sportovního vybavení různého typu, na-
drozměrná zavazadla, sedadlo navíc, bohatší catering atd.) na www.ancora.cz. 
ASISTENCE NA LETIŠTI PŘI ODBAVENÍ HANDICAPOVANÝCH KLIENTŮ A PŘEPRAVA KLIENTŮ NA VOZÍKU
Klienti vyžadující speciální péči nebo asistenci na letišti prosíme o nahlášení této skutečnosti do smlouvy o zájezdu. Mezi tyto 
klienty patří osoby se zrakovým či sluchovým postižením nebo klienti na vozíčku. Přepravit klienty na mechanickém či elektric-
kém invalidním vozíku lze zcela bez problému. Pozn. u elektrického invalidního vozíku musí být odpojena baterie (suchá nebo 
gelová). Elektrický invalidní vozík na tzv. mokré baterie nelze přepravit.
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Letecké zájezdy

Obsah katalogu
Bulharsko 14 informace

Zlaté písky 14 popis letoviska, mapa

Elenite 15 popis letoviska, mapa

Nesebr 15 popis letoviska

Sveti Vlas 15 popis letoviska

Sluneční pobřeží 16 popis letoviska, mapa

Primorsko 17 popis letoviska, mapa

Kiten 17 popis letoviska, mapa

Letovisko Strana Ubytování Kat. Strava 1) Cena 2) 

Zlaté písky 18 Hotel BERLIN GOLDEN BEACH **** ALL 14.599

19 Hotel PALM BEACH **** ALL 13.103

20 PARK HOTEL ODESSOS **** ALL 13.543

21 Hotel GOLDEN YAVOR **** ALL 12.751

22 Hotel EDELWEISS **** ALL 12.311

23 Hotel PRIMASOL SUNRISE SUNLIGHT ***+ ALL 12.575

Elenite 24 Hotel ROYAL BAY **** ALL 11.519

25 Vily ELENITE ***+ ALL 10.903

26 Hotel ROYAL PARK **** ALL 11.695

27 Hotel ANDALUSIA/ATRIUM **** ALL 11.431

Sveti Vlas 28 Hotel PRIMASOL SINEVA PARK ***+ ALL 11.431

29 Hotel ST. GEORGE PALACE **** ALL 11.871

30 Hotel SERENITY *** S 8.087

31 Hotel PARADISE BEACH **** ALL 12.311

Slunečné pobřeží 32-33 DIAMANT RESIDENCE HOTEL & SPA ****+ ALL 13.191

34 Hotel EVRIKA BEACH **** ALL 16.711

35 Hotel COLOSSEO **** ALL 11.871

36 Hotel BAJKAL ***+ ALL 11.959

37 SPA HOTEL SREDETZ ***+ S 9.143

38 Hotel OREL **+ ALL 11.431

39 Hotel ASTORIA **** ALL 12.575

40 PARK HOTEL CONTINENTAL *** ALL 10.551

41 Hotel YAVOR PALACE **** ALL 11.255

42 Hotel BOHEMI *** ALL 10.991

43 Hotel SLAVYANSKI *** S 9.319

44 Hotel SUN PALACE **** ALL 11.959

45 Hotel STRANDJA **** ALL 12.135

46 Hotel BLUE BAY ***+ S 9.231

47 Hotel BLUE PEARL **** UALL 17.503

48 Hotel VICTORIA PALACE ***** ALL 13.015

49 Hotel TRAKIA PLAZA **** ALL 12.487

Letovisko Strana Ubytování Kat. Strava 1) Cena 2) 

Nesebr 50 Hotel FESTA PANORAMA **** ALL 14.247

51 Hotel BILYANA BEACH **** ALL 14.071

Primorsko 52 Hotel PLAMENA PALACE **** S 9.231

53 Hotel ANCORA BEACH *** S 8.791

54 Hotel BELITZA ***+ S 8.615

54 Hotel BELITZA ***+ PP 9.671

55 Hotel QUEEN NELLY ***+ ALL 11.431

56 Hotel EXTASY *** S 8.615

57 Hotel PENELOPA *** S 8.615

57 Hotel PENELOPA *** PP 9.495

58 Penzion DIAMANT **+ S 7.559

59 Penzion IVAJLO **+ S 7.911

Kiten 60-61 Hotel KAMENEC **** ALL 10.375

Bulharsko 62-63 výlety

64 Reklama GO parking s.r.o.

65 Bulharsko – vlastní dopravou 
a kombinovaný zájezd

Turecko 66 informace, mapa

67 popis letovisek

Alanya 68-69 Hotel KLEOPATRA DREAMS BEACH **** ALL 14.071

70 Hotel KLEOPATRA LIFE **** ALL 13.543

71 Hotel GRAND UYSAL ***+ ALL 12.839

72 Hotel MESUT **** ALL 12.839

73 Hotel PANORAMA **** ALL 17.327

74 Hotel GRAND KAPTAN ***** UALL 17.151

75 Hotel SARA *** ALL 12.487

76-77 Hotel SENTIDO GOLD ISLAND ***** ALL 18.911

Side-Kumköy 78 Hotel CRYSTAL SUNRISE QUEEN ***** UALL 23.399

79 Hotel SIDE ALEGRIA ****+ ALL 16.447

Turecko 80-81 výlety

Rhodos 82 popis letovisek, mapa

83 výlety

Lardos 84 Hotel LARDOS BAY *** ALL 14.071

Kolymbia 85 Hotel NIRIIDES BEACH **** ALL 14.951

Lardos 86 Hotel KAMARI BEACH *** ALL 15.743

87 Hotel SUN BEACH LINDOS *** ALL 14.071

Kalithea 88 Hotel LOUIS COLOSSOS BEACH **** ALL 18.911

89 Hotel LA MARQUISE LUXURY RESORT ***** PP 21.375

Ixia 90 AMATHUS BEACH HOTEL ***** PP 19.967

Ialyssos 91 Hotel SUNSHINE RHODES **** ALL 16.975
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Letecké zájezdy

Obsah katalogu
Letovisko Strana Ubytování Kat. Strava 1) Cena 2) 

Kos 92 popis letovisek, mapa

93 výlety

Lambi 94-95 Hotel APOLLON **** ALL 14.951

Marmari 96 Hotel PYLI BAY ***+ ALL 17.591

97 Hotel ROSELANDS *** PP 12.487

98 Hotel BLUE JAY BEACH **+ PP 14.599

Lambi 99 Hotel BOHEME *** ALL 13.191

Tigaki 100 Hotel ILIOS *** ALL 13.719

Psalidi 101 Hotel NIRIIDES *** PP 12.311

Korfu 102 popis letovisek, mapa

103 výlety

Gouvia 104-105 Hotel IONIAN PARK **** ALL 14.599

Dassia 106 Hotel MAGNA GRAECIA **** ALL 15.391

107 Hotel AMALIA *** ALL 13.543

Ipsos 108 Hotel IPSOS BEACH *** PP 13.015

Kassiopi 109 Hotel MEMENTO KASSIOPI RESORT **** ALL 15.391

Egypt 110 informace, mapa

111 popis letovisek

Hurghada 112 Hotel ALI BABA PALACE ****+ ALL 16.271

113 Hotel AL NABILA GRAND MAKADI ***** ALL 15.831

114 Hotel AMWAJ BLUE BEACH ***** ALL 16.711

115 Hotel GRAND PLAZA RESORT **** ALL 15.391

116 Hotel GRAND PLAZA ****+ ALL 16.271

117 Hotel IMPERIAL SHAMS ABU SOMA ***** ALL 16.711

118 Hotel LE PACHA RESORT **** ALL 15.391

119 Hotel MARRIOTT HURGHADA RESORT ***** ALL 21.991

120 Hotel MINAMARK BEACH RESORT **** ALL 15.391

121 Hotel SEA GULL BEACH RESORT ****+ ALL 15.831

122 Hotel THREE CORNERS SUNNY BEACH ****+ ALL 15.391

123 Hotel STEIGENBERGER AL DAU BEACH ***** ALL 23.751

124 Hotel STEIGENBERGER AQUA MAGIC ***** ALL 19.351

125 Hotel SUNNY DAYS EL PALACIO ****+ ALL 15.831

126 Hotel SUNNY DAYS PALMA DE 
MIRETTE **** ALL 15.391

127 Hotel SUNRISE HOLIDAYS RESORT ***** ALL 16.711

128 Hotel TRITON EMPIRE BEACH RESORT ***+ ALL 14.951

129 Hotel TIA HEIGHTS MAKADI BAY ***** ALL 16.711

130 Hotel IBEROTEL MAKADI BEACH ***** ALL 26.391

131 Hotel SERENITY MAKADI BEACH ***** ALL 16.711

132 Hotel SEA STAR BEAU RIVAGE ***** ALL 16.271

Letovisko Strana Ubytování Kat. Strava 1) Cena 2) 

133 výlety

Marsa Alam 134 Hotel AURORA ORIENTAL BAY RESORT **** ALL 15.391

135 Hotel BRAYKA BAY REEF RESORT ***** ALL 16.711

136 Hotel ROYAL BRAYKA BEACH RESORT ***** ALL 16.711

137 Hotel CONCORDE MOREEN BEACH 
& SPA ***** ALL 17.151

138 Hotel CORAL HILLS RESORT **** ALL 14.071

139 Hotel DREAMS BEACH RESORT **** ALL 15.831

140 Hotel HILTON MARSA NUBIAN ***** ALL 17.591

141 Hotel FANTAZIA RESORT **** ALL 16.271

142 Hotel NADA MARSA ALAM RESORT **** ALL 14.071

143 Hotel RADISSON BLU RESORT ***** ALL 19.351

144 Hotel RESTA GRAND RESORT ***** ALL 16.535

145 Hotel SHAMS ALAM BEACH RESORT **** ALL 16.711

146 Hotel THREE CORNERS HAPPY LIFE 
BEACH **** ALL 14.951

147 Hotel THREE CORNERS PENSEE 
BEACH **** ALL 14.951

148 Hotel DESERT LIGHT SOLITAIRE 
RESORT **** ALL 14.951

149 Hotel THREE CORNERS FAYROUZ 
PLAZA ***** ALL 18.471

150-151 výlety

152-153 Reklama Egypt

154-155 Ceník – obálka

156-157 Obsah ceníku

158 Slevy za včasný nákup

159 Vysvětlivky

160-196 Ceník

197 Cestovní smlouva

198 Všeobecné obchodní podmínky

199 Reklama Generali

200 Obálka

BS - bez stravy 
S - snídaně 
PP - polopenze  
PLP - plná penze  
ALL - all inclusive 
UALL - ultra all inclusive

1) Strava - strava v ceně
2) Cena - cena za osobu po slevě 12 % od
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BULHARSKO
je stát v jihovýchodní Evropě  ležící na 
balkánském poloostrově. Země sousedí 
na severu s Rumunskem, na západě se 
Srbskem, Makedonií, na jihu s Řeckem 
a na jihovýchodě s Tureckem. Východní 
hranici tvoří Černé moře. V roce 2004 
země vstoupila do NATO,  v roce 2007 
do EU. 
Tato zajímavá země má co nabídnout 
každému turistovi - příjemné pláže a 
dlouhé léto, čistá jezera a horké mine-
rální prameny, tisíciletá historická města, 
plodná zelená údolí a vysoké hory. Díky 

LETECKÁ DOPRAVA  
Cestující musí být připraveni k nástupu 
letu nejméně 2 hodiny před odletem. 
Let z  Prahy (Brna, Ostravy, Pardubic) 
do Burgasu (Varny) trvá necelé 2 hodi-
ny. Na základě mezinárodních předpisů 
a úmluv běžných v  letecké přepravě 
si letecká společnost vyhrazuje právo 
bez předchozího upozornění změnit 
typ letadla, čas odletu, letový plán 
nebo se dát zastoupit jiným doprav-
cem. Uvedené změny nezakládají 
zákazníkovi právo na odstoupení od 
smlouvy. Přesné časy odletů a příletů 
budou uvedeny v komplexním odbavení. 
DÉLKA ZÁJEZDU   
Do celkového počtu dní jsou zahrnuty i 
dny určené na přepravu. U leteckých zá-
jezdů je část prvního a posledního dne 
vyhrazena také k zajištění letecké pře-
pravy, čekání na odbavení v letištní hale, 

Jedno z nejznámějších bulharských pří-
mořských letovisek nazýváno též perlou 
Černého moře, leží 17 km severně od 
Varny. Dlouhé, místy až 100 m široké 
pláže s pozvolným vstupem do moře 
ocení všechny věkové kategorie. Sa-
mozřejmostí je bohaté zázemí pro děti, 
zejména návštěva místního aquaparku 
s množstvím tobogánů a skluzavek je 
skvělým řešením volného dne. Zlaté 
písky se staly oblíbeným turistickým 
cílem zejména pro své příjemné klima, 
nádherný původní les obklopující leto-
visko, horké minerální prameny a v ne-
poslední řadě krásné pláže pokryté jem-
ným zlatavým pískem. Svým návštěvní-
kům Zlaté písky nabízí řadu špičkových 
hotelů, nepřeberné množství restaurací, 
barů, kaváren, diskoték a jiných zábav-
ních podniků. Milovníci bohatého noční-
ho i denního společenského života si tu 
jistě přijdou na své.

Transfer z letiště Varna trvá cca 20 minut.

Park Hotel Odessos

Hotel Golden Yavor

Hotel Berlin Golden Beach

Hotel Primasol Sunlight Sunrise

Hotel Edelweiss

Hotel Palm Beach

přílivu investic z cestovního ruchu zde vy-
rostly nové moderní ubytovací kapacity  
s úplným turistickým zázemím srovnatelné  
s jimi podobnými v oblastech Středozem-
ního moře. Klient může využít řady výhod 

k nimž patří příznivá cenová úroveň míst-
ních služeb, zejména stravování i možnost 
dohovořit se česky. Ideální dovolenou pro 
rodiny s dětmi slibují dlouhé pláže s mimo-
řádně jemným pískem a většinou s mírným 

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

transferů z letiště do místa pobytu a zpět 
a organizačním záležitostem souvisejícím 
s ubytováním. Je třeba vzít na vědomí, že 
v tomto smyslu nelze tyto dny považovat 
za dny plnohodnotného rekreačního po-
bytu a tudíž reklamovat případnou kom-
penzaci za zkrácení pobytu. Podrobnosti 
naleznete v bodě 5.6 Všeobecných pod-
mínek pro účast na zájezdech CK ANCO-
RA.
CESTOVNÍ DOKLADY   
Do Bulharska lze vycestovat na cestovní 
pasy a občanské průkazy (strojově čitel-
né karty). Nezapomeňte zkontrolovat ča-
sovou platnost dokladů.  Od 27. 6. 2012 
mohou dospělé osoby a děti vycestovat 
do Bulharska pouze s vlastním cestovním 
pasem nebo vlastním občanským prů-
kazem. Prokázání peněžních prostředků 
pro pobyt není při vstupu do BG od obča-
nů EU vyžadováno.

PLÁŽE     
Ve všech bulharských letoviscích jsou plá-
že bezplatné. Platí se pouze za slunečníky 
a lehátka, zapůjčení však není povinné. 
Ceny se pohybují v rozmezí 2,5 - 4 Eura 
za lehátko (stejná cena i za slunečník). Je 
možné použití i vlastních slunečníků. Na 
všech plážích je za poplatek široká nabíd-
ka vodních sportů, k dispozici jsou plážo-
vé bary, kiosky, atd.
DELEGÁTI   
Po dobu pobytu v Bulharsku Vám budou 

ve stanovených dnech a hodinách ve 
Vašem ubytova cím zařízení k dispozici 
česky nebo slovensky mluvící delegáti 
cestovní kanceláře ANCORA. Mimo ná-
vštěvní hodiny je v nutných případech 
budete moci kontaktovat telefonicky na 
čísle uvedeném na informační tabuli CK 
ANCORA, která je umístěna ve Vašem 
ubytovacím zařízení. Na informačních ta-
bulích cestovní kanceláře budete rovněž 
průběžně seznamováni s programem a 
nabídkou služeb.

Sofia

Plovdiv

Varna
SRBSKO

MAKEDONIE

RUMUNSKO

ŘECKO

TURECKO

BULHARSKO Černé moře

Slunečné pobřeží
Sveti Vlas

Zlaté písky

Elenite

Kiten

Nesebr

Primorsko

Černé moře

Burgas

Zlaté písky Rozmístění hotelů na Zlatých pískách

Bulharsko

Užitečné informace

Oficiální název:  Bulharská republika
Hlavní město:  Sofie
Rozloha:  110 993,6 km²
Počet obyvatel:  7 262 675
Nejvyšší bod:  Musala (2 925 m n. m.) 
Úřední jazyk:  bulharština 
Měna:  lev (BGN)
Časový posun:  +1 hodina (oproti ČR)
Doba letu:  cca 1,50 hod.

 

ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ
Průměrná denní teplota 25-26 27-31 27-31 25-26

Průměrná teplota vody 22 23-24 23-25 21-23

KLIMATICKÉ PODMÍNKY 
Průměrná denní teplota vzduchu a vody ve °C.
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Malebné přímořské letovisko Elenite s klid-
nou atmosférou a různými druhy sportovní-
ho vyžití leží na nejjižnějším výběžku Bal-
kánského prstence při pobřeží Černého 
moře, asi 27 km od starobylého Nesebru 
a 55 km od Burgasu s mezinárodním leti-
štěm. Krásné scenérie obklopující městeč-
ko společně s pohostinností místních oby-
vatel vytváří ideální podmínky pro strávení 
dovolené plné relaxace. 
Všechny nabízené hotely spadají do 
Royal Club Victoria Elenite, kde mohou 
klienti využívat další služby i nad rámec 
jejich hotelu. 
Všichni klienti ubytovaní v letovisku Elenite 
jsou zároveň členy Royal Club Victoria Ele-
nite, kde mohou využívat další služby i nad 
rámec jejich hotelu. V areálu Royal Club 
Victoria Elenite se nachází hlavní centrum 
služeb s centrální recepcí, SLUŽBY ZDAR-
MA - tenisové kurty (zapůjčení vybavení 
oproti depozitu 12 Leva/hodina) amfiteátr, 
minigolf – hra zdarma (10.00–22.00, za-
půjčení vybavení oproti depozitu 30 Leva), 
dětský koutek Aladin pro děti ve věku 
4-11,99 let (10.00–12.00, 15.00-17.00), men-
ší plážové bary mimo hlavního Beach baru.
Centrum služeb nabízí zdarma návštěvu a 
využití: 3 à-la-carte restaurace - restaurace 
Sozopol (18.00-22.30, 15.května–25.srp-
na) s tradiční bulharskou kuchyní, místními 
alkoholickými a nealkoholickými nápoji, 
pivem a vínem (importované alkoholické 
nápoje vč. vína jsou za poplatek), restaura-
ce Mediterranean (18.00-22.30, 1.června-1.
září) s evropskou kuchyní, místními alkoho-
lickými a nealkoholickými nápoji, pivem a 
vínem (importované alkoholické nápoje vč. 
vína jsou za poplatek); občerstvení Philipo-
polis (10.30-22.30) – sušenky, waffle, zmr-
zlina, místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje, pivo a víno; beach bar Korabcheto 

ve tvaru lodi (10.00-17.00) – hot dogy, místní 
nealkoholické nápoje; snack bar Gabkata 
(10.00-17.00) – místní nealkoholické nápo-
je, džusy, káva a pivo; Galaxy night club s 
DJ-em (22.00-02.00) – místní alkoholické 
a nealkoholické nápoje, pivo a víno; fitness 
centrum (09.00-19.00), billiard; vstup do di-
vadla Brodway (18.00-23.00) a občerstvení 

- místní alkoholické a nealkoholické nápoje, 
pivo a víno. Dále mohou klienti v celém are-
álu Royal Club Victoria Elenite využít ZDAR-
MA: lehátka a slunečníky na pláži i v aqua-
parku Antlantida (plážové osušky k zapůjče-
ní na recepci každého hotelu oproti vratné-

mu depozitu 20 Leva), vstup do aquparku 
Antlantida a využití všech skluzavek, 
tobogánů a bazénů (všechny dny mimo 
pondělí 09.00-19.00), občerstvení v aqua 
baru – místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje, džusy, káva, cappuccino, horká 
čokoláda (10.00-17.00) v aquaparku Atlanti-
da, v blízkosti aquaparku Atlantida zábavní 
atrakce pro děti - dětský vláček, kolotoče, 
houpačky a rotující letadélka, animační a 
sportovní aktivity (různé druhy zábavy a 
sportů např. šipky, plážový volejbal, aero-
bic, cvičení ve vodě, vodní pólo atd.)turis-
tický vláček pro děti a dospělé tzv. shuttle 

Elenite

Rychle se rozvíjející přímořské letovisko, 
leží 5 km severně od jednoho z největ-
ších rekreačních letovisek na pobřeží 
Černého moře - Slunečného pobřeží a 10 
km od starobylého města Nesebr zapsa-
ného na seznamu světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO. Klidnější 
středisko vhodné i pro rodiny s dětmi 
je schopno nabídnout vše potřebné pro 
strávení příjemné dovolené – sice užší, 
ale méně přeplněné písčité pláže, po-

zvolný vstup do moře, nabídka vodních 
sportů, procházky po zalesněném okolí, 
nižší ceny než v hlavních letoviscích, re-
staurace, taverny, obchůdky, bujarý noční 
život na nedalekém Slunečném pobřeží, 
jehož je Sveti Vlas téměř součástí a které 
je snadno dostupné místní autobusovou a 
mikrobusovou dopravou.

Transfer z letiště Burgas trvá cca 45 minut.

Sveti Vlas

Bulharsko

bus se zastávkou před každým hotelem. 
Služby za poplatek: škola surfu, bowling 
(17.00-00.00) – jedna hra 10 Leva/osoba; 
procedury v lázních Victoria Spa (09.00-
21.00), irský bar Frigate v hlavním centru 
služeb (18.00-04.00), hlavní Beach bar 
(09.00-00.00), safe na centrální recepci (7 
Leva/den), parkování v celém komplexu 
(12 Leva/den). Návštěva à-la-carte restau-
race je podmíněna předešlou rezervací 
místa a je možná 2x za pobyt.

Transfer z letiště Burgas trvá cca 50 - 70 
minut.
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Bulharsko

Slunečné pobřeží
Jedno z největších rekreačních letovisek 
na pobřeží Černého moře, leží přibližně 
35 km severně od Burgasu. Široká pláž 
s dunami a velmi jemným pískem, po-
zvolna se svažující do moře je vhodná 
zejména pro dovolenou s dětmi. Pláž je 
vybavena skluzavkami, sprchami, lehát-
ky, slunečníky a nabízí široký výběr vod-
ních sportů. Podél pláže v délce téměř 7 
km naleznete desítky hotelů všech typů 
a kategorií, od jednoduchých ubytova-
cích zařízeních po moderní luxusní ho-
telové areály pro nejnáročnější klientelu, 

obchodní, společenská a zábavní centra 
pro všechny věkové skupiny. Přímořská 
promenáda je lemována stovkami barů, 
restaurací, obchodů i obchůdků a stánků 
se suvenýry. Nedaleký starobylý Nesebr 
zve k vycházkám a návštěvě unikátního 
historického centra s  širokou nabídkou 
stylových restaurací, kaváren, obchodů 
i obchůdků. 

Transfer z letiště Burgas trvá cca 40 min. 

Rozmístění hotelů na Slunečném pobřeží a Nesebru

Malebné, starobylé městečko leží ne-
celých 30 km severně od Burgasu. Ne-
opakovatelnou atmosféru tvoří dřevěné 
domky s unikátní lidovou architekturou, 
křivolaké uličky s desítkami kaváren, sty-
lových restaurací a množstvím historic-
kých památek. Naleznete zde památky 
antické, byzantské, římské i bulharské 
v podobě kamenných chrámů, bazilik, 
kostelů a pozůstatků městských hradeb. 
Toto vše zařadilo Nesebr mezi památ-
kově chráněná území UNESCO. Nesebr 
nabízí dvě písečné pláže - jižní a severní, 
která jej spojuje se Slunečním pobřežím 
a otvírá širokou nabídku vodních sportů. 
Na plážích možnost zapůjčení lehátek a 
slunečníků za poplatek. Strávení dovole-
né v Nesebru je ideální pro ty, kteří mají 
rádi romantiku, historii a chtějí spojit od-
počinek na pláži s poznáváním nových 
míst.

 Transfer z letiště trvá přibližně 35 minut.

Nesebr

Hotel Sun Palace

Diamant Residence Hotel & Spa

Hotel Orel

Hotel Astoria

Park Hotel Continental

Hotel Strandja

Hotel Bajkal

Hotel Blue Pearl

Spa Hotel Sredetz

Hotel Evrika Beach

Hotel Blue Bay

Hotel Victoria Palace 

Hotel Yavor Palace

Hotel Colosseo

Hotel Bohemi

Hotel Slavyanski

Hotel Trakia Plaza

Hotel Festa Panorama (Nesebr) 
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Bulharsko

 

Oblíbené přímořské letovisko je umístě-
no 56 km jižně od Burgasu a pouze 4 ki-
lometry od Primorska.  Městečko, nachá-
zející se v zálivu v podhůří lesnatého po-
hoří Strandža, má rozlehlé písečné pláže 
s pozvolným vstupem do moře střídající 
se se skalnatými útesy. Kitenský záliv je 
považován za jedno z nejkrásnějších míst 
jižního Černomoří. Na plážích naleznete 
širokou nabídku vodních sportů a atrakcí, 
školu potápění, v přístavu je místní jacht-

-club. Živé rekreační centrum je známé 
rušným společenským a večerním živo-

tem s  celou řadou restaurací, kavárniček, 
barů, diskoték a obchodů.  Své místo k od-
počinku či zábavě zde naleznou rekreanti 
všech věkových kategorií. 

Transfer z  letiště Burgas trvá přibližně 70 
minut.

Dříve malá rybářská vesnička, dnes živé 
a našimi turisty velmi vyhledávané turis-
tické letovisko 52 km jižně od Burgasu. 
Má jednu z nejdelších a nejkrásnějších 
písečných pláží bulharské riviéry, které 
jsou známé bělostným pískem a čistou 
vodou. V  sezóně zde naleznete hlavní 
obchodní třídu kypící rušným životem až 
do pozdních nočních hodin, ale i klidná 
zákoutí s řadou útulných vináren i stylo-
vých restaurací. Je zde také poliklinika, 
pošta, banka, několik směnáren, trh s 
ovocem a zeleninou a rybářský přístav. 
Můžete si zde pronajmout auta i horská 

kola. Letovisko nabízí bohatý výběr vod-
ních sportů - tobogan, banán, vodní skútry, 
šlapadla, plážový volejbal nebo trampo-
lína pro děti. Asi 4 km od městečka je 
Ropotamo - jedna z největších přírodních  
rezervací v Bulharsku na březích stejno-
jmenné říčky.  Doporučujeme navštívit 
velký vodní areál Aqualand s bazény pro 
děti i dospělé, skluzavkami a tobogány 
různých typů a velikostí a řadou dalších 
atrakcí.

Transfer z letiště Burgas trvá přibližně 60 
min.

Kiten, rozmístění kapacit

Primorsko, rozmístění hotelů a penzionů

Hotel Kamenec

1

1

Hotel Ancora Beach

Hotel Penelopa

Hotel Queen Nelly

Hotel Belitza

Penzion Diamant

Hotel Plamena Palace

Penzion Ivajlo

Hotel Extasy
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14.599,-

POLOHA
Hotel Berlin Golden Beach se nachází 
přímo u pláže v severní části Zlatých pís-
ků, které jsou charakteristické světlým 
pískem a čistým mořem. Hotel je situo-
ván nedaleko přírodního parku, v  blíz-
kém okolí se nachází i řada obchodů a 
restaurací.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace 
s terasou, restaurace à la carte, lobby 
bar, venkovní bazén s  dětskou částí a 
skluzavkou, bazénový bar, lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma (1 slunečník a 
2 lehátka na pokoj), Wi-Fi ve veřejných 
prostorách, hotelových pokojích a na 
pláži zdarma, stolní tenis, cvičení ve 
vodě, aerobic, šipky a další sportovní 
aktivity v  rámci animačních programů 
(7 dní v  týdnu), mini-disco, dětský klub 

- každý den (11.00-17.00), plážový bar. Za 
poplatek: parkování u hotelu, kulečník, 
posilovna, masáže, sauna, kadeřník, 
směnárna, sejf, půjčovna automobilu, 
prádelna.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýl-
ky s klimatizací, koupelnou se sprchou 
nebo vanou, WC, telefonem, satelitní TV, 
minibarem. 
STRAVA
Strava all inclusive gold zahrnuje sní-
daně (7.30-10.00), obědy (12.00-14.00), 
večeře (18.00-21.00) formou bufetu. 
Občerstvení během dne – sendviče, 
ovoce, sladkosti (15.00-17.00), zmrzlina 
(15.00-17.00), snack bar – pizza (10.00-
15.00), noční občerstvení (00.00-01.00). 
Jednou za pobyt večeře à la carte (nut-
ná rezervace den předem), dětský bufet 
v  hlavní restauraci a speciální dětské 
menu v à la carte restauraci. Neomeze-
ná konzumace místních alkoholických i 
nealkoholických nápojů v lobby baru (24 
hod. denně).
PLÁŽ
Písčitá pláž s lehátky a slunečníky zdar-
ma leží přímo před hotelem. Vodní spor-
ty na pláži za poplatek.

 � odlety Praha
 � 8 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo na pláži
 � Wi-Fi zdarma
 � dítě do 11,99 let    

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

lehátka a slunečníky na pláži zdarma

all inclusive

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Berlin Golden Beach ****Zlaté písky



13.103,-

POLOHA
Čtyřhvězdičkový hotel Palm Beach se 
nachází v  bezprostřední blízkosti pláže 
v  jednom z nejkrásnějších letovisek na 
Zlatých píscích. Hotel se rozprostírá na 
nábřeží a je obklopen zelení. Centrum 
města je vzdáleno 1,5 km od hotelu.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, lobby 
bar, kulečník, dětské hřiště, dětský kou-
tek, konferenční sály, venkovní bazén 
s dětskou částí, lehátka a slunečníky u 
bazénu zdarma. Za poplatek: směnárna, 
SPA centrum, masáže, kulečník, bowling, 
sauna, solárium, půjčovna automobilů, 
trezor na recepci, parkoviště, prádelna, 
žehlírna, Wi-Fi připojení v lobby a na po-
kojích, dětská postýlka, parkoviště.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýl-
ky s centrální klimatizací, WC, koupelnou 
s  vanou nebo sprchou, fénem, balko-
nem, satelitní TV, telefonem, minibarem 
(za poplatek) nebo chladničkou. 
STRAVA
Strava all inclusive zahrnuje snída-
ně (7.30-10.00), obědy (12.00-14.00) a 
večeře (18.30-21.00) formou bufetu v 
hlavní restauraci. Lehké občerstvení v 
lobby baru - káva, čaj, sušenky, snacky, 
pizza, ovoce (16.00-21.00). Neomezená 
konzumace místních alkoholických a 
nealkoholických nápojů v lobby baru 
(10.00-22.00).
PLÁŽ 
Pláž s  pozvolným vstupem do moře je 
vzdálena 30 metrů od hotelu. Lehátka a 
slunečníky na pláži za poplatek. Placené 
jsou i vodní sporty jako windsurfing a 
vodní lyžování.

 � odlety Praha
 � 8 denní
 � all inclusive v ceně
 � blízkost pláže
 � dítě do 11,99 let   

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

all inclusive

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Zlaté pískyHotel Palm Beach ****



13.543,-

POLOHA
Příjemný hotel obklopený krásnou ze-
lení včetně staletých stromů je situován 
necelých 200 m od pobřeží Černého 
moře v klidné části na okraji letoviska. 

VYBAVENÍ
Prostorná hala s recepcí, směnárna, vý-
tah, klimatizovaná restaurace s vnitřním 
i venkovním posezením, lobby bar s 
Wi-Fi přístupem na internet, barbecue 
bar, bazénový bar, 2  venkovní bazény 
s dětskou částí, lehátka a slunečníky u 
bazénu zdarma, vyhřívaný vnitřní bazén 
s dětskou částí, rozlehlé zahrady s dět-
ským hřištěm, dětský klub zdarma pro 
děti ve věku od 3 do 11,99 let, konfe-
renční místnost, denní i večerní animač-
ní programy (vodní aerobic, různé druhy 
turnajů, vědomostní soutěže, lekce tan-
ce, bulharský večer s tradičními pokrmy, 
různé druhy večerních show), sportovní 
vyžití (stolní tenis, šipky), wellness cent-
rum (sauna, relaxační zóna, jacuzzi). 
Za poplatek: wellness centrum (turecké 
lázně, fitness, masáže, salón krásy, lé-
kařská služba, relaxační zóna), hlídání 
dětí na vyžádání, taxi, prádelna, počíta-
čový koutek, půjčovna kol, billiard.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné 
přistýlky jsou standardně vybaveny kli-
matizací, minibarem (za poplatek), sej-
fem (za poplatek), koupelnou s vanou 
a fénem, kabelovou TV, telefonem, bal-
konem.

STRAVA
Strava formou all inclusive zahrnuje  
snídaně, obědy, večeře formou bufetu. 
Občerstvení během dne (toasty, saláty, 
pizza, atd.). Neomezená konzumace 
místních alkoholických a nealkoholic-
kých nápojů, pivo, víno, káva, čaj, atd.

PLÁŽ
Vzdálenost od písečné pláže s pozvol-
ným vstupem do moře cca 200 m. Le-
hátka a slunečníky na pláži za poplatek. 
Bohatá nabídka vodních sportů (vodní 
lyže a skútry, windsurfing, šlapadla...) za 
poplatek. 

 � odlety Praha
 � 8 denní
 � all inclusive v ceně
 � blízko pláže
 � dítě do 11,99 let    

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

oblíbený hotel

all inclusive

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Park Hotel Odessos ****Zlaté písky



12.751,-

POLOHA
Pohodlný hotel, zasazený do přírodního 
parku, je ideálně situován v populárním 
letovisku Zlaté písky 18 km od města 
Varna a 200 m od písčité pláže. Svým 
návštěvníkům nabízí hotel Golden Ya-
vor kombinaci prvotřídního vybavení i 
skvělých služeb k zajištění příjemného 
pobytu. V blízkém okolí obchodní a spo-
lečenské centrum letoviska.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, klima-
tizované prostory, směnárna, restaurace, 
lobby bar, venkovní bazén pro dospělé, 
venkovní bazén pro děti, lehátka a slu-
nečníky u bazénů zdarma, bazénový bar, 
nákupní zóna, bezdrátové internetové 
připojení pouze v prostorách lobby, par-
koviště. 
Za poplatek: wellness centrum (vnitřní 
bazén, turecké lázně, fitness, sauna, 
jacuzzi, masáže, bahenní zábaly, salón 
krásy, solárium), sejf na recepci, prádel-
na.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 při-
stýlek s individuálně ovládanou klimati-
zací, koupelna se sprchou, WC a fénem, 
satelitní TV, telefon, minibar, balkon.

STRAVA
Strava formou all inclusive zahrnuje 
snídaně (7.30-10.00), obědy (12.00- 
14.00), večeře (18.00-21.00) v restauraci 
formou bufetu, občerstvení v průběhu 
dne (10.30-11.30, 16.00-17.00). Místní 
alkoholické i nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, káva, čaj, bulharské likéry v 
bazénovém baru a lobby baru (10.00- 
23.00).

PLÁŽ
Písečná pláž o délce několika kilometrů 
s pozvolným vstupem do moře je od 
hotelu vzdálena cca 200 m. Na pláži je 
možno využít nabídky vodních sportů 
a aktivit. Lehátka a slunečníky jsou za 
poplatek.

 � odlety Praha
 � 8 denní
 � all inclusive v ceně
 � vzdálenost 200 m od pláže
 � 1. dítě do 11,99 let   

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

all inclusive

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Zlaté pískyHotel Golden Yavor ****



12.311,-

POLOHA
Hotel je situován v unikátním přírodním 
parku uprostřed lesů v přírodní rezerva-
ci Zlaté písky. Je vzdálen 17 km od Varny 
a 800 metrů od centra města. Nákupní 
možnosti v bezprostřední blízkosti ho-
telu.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, hlavní restau-
race s velkou terasou, venkovní bazén 
pro dospělé a děti, bazénový bar, (le-
hátka u bazénu zdarma), vnitřní bazén 
s dětskou částí, 2 výtahy, lobby bar, 
fitness, dětské hřiště, stolní tenis, ani-
mační programy (1-2x týdně - červenec, 
srpen), parkoviště, doktor.  Za poplatek: 
billiard, jacuzzi, stolní tenis, směnárna, 
prádelna, masáže, sauna, taxi, sejf, půj-
čovna aut, kadeřník, salon krásy, inter-
netová kavárna.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné 
přistýlky. Všechny pokoje jsou vybave-
né koupelnou se sprchou, WC, fénem, 
minibarem (za poplatek), balkonem, TV, 
klimatizací.
STRAVA
Program all inclusive zahrnuje snídaně 
(7.30-10.00), obědy (12.00-14.00) a ve-
čeře (18.30-21.00) formou bufetu, zahr-
nující salátový bar, hlavní jídla, dezerty, 
zmrzlinu. Lehké občerstvení během 
dne - sladkosti a ovoce (10.00-11.00), 
pizza, sendviče, sladkosti a snacky 
(15.00-17.00) v lobby baru, nápoje v ba-
zénovém baru (10.00-18.00). Neomeze-
ná konzumace místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů (10.00-22.30). 
PLÁŽ
Na písečnou pláž, která je vzdálena cca 
300 m, se dostanete příjemnou cestou 
lesoparkem. Doprava na pláž je možná 
zdarma několikrát denně hotelovým 
shuttle busem. Lehátka, slunečníky i 
nabídka vodních sportů na pláži za po-
platek.

 � odlety Praha
 � 8 denní
 � all inclusive v ceně
 � dítě do 11,99 let    

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

all inclusive

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Edelweiss ****Zlaté písky



12.575,-

POLOHA
V roce 2006 rekonstruovaný, pro všech-
ny věkové kategorie vhodný, hotel Pri-
masol Sunlight Sunrise se nachází 350 
m severně od centrální části oblíbeného 
bulharského letoviska Zlaté písky s řa-
dou obchůdků, restaurací a taveren. 
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, sejf na recepci 
(za poplatek), TV koutek, internetový 
koutek (za poplatek), Wi-Fi přístup na in-
ternet v lobby zdarma, směnárna, výtahy, 
hlavní restaurace s venkovní terasou, 
bar u bazénu, lobby bar, à la carte re-
staurace “The Fountain“, 4 venkovní ba-
zény tvořící kaskádovitě celek (lehátka a 
slunečníky u bazénu zdarma), dětský ba-
zén, tenisový kurt, stolní tenis, volejbal, 
basketbal, fitness, jacuzzi, vnitřní bazén 
s dětskou částí, aerobic, šipky, vodní vo-
lejbal, vodní polo, minifotbal, dětské hři-
ště, dětské disco (6x týdně), večerní pro-
gramy (6x týdně), miniklub (děti 4 - 12 let).
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 při-
stýlky jsou vybaveny klimatizací, vlast-
ním sociálním zařízením, fénem, TV, 
telefonem s přímou volbou, ledničkou, 
balkonem.
STRAVA
Program all inclusive zahrnuje snídaně, 
obědy a večeře formou bufetu, dětský 
bufet (17.30 – 18.00). Lehké občerstve-
ní v průběhu dne – snacky a zmrzlina 
(11.00 – 16.00) v baru u bazénu, káva, 
čaj a zákusky (14.30 – 17.00) v lobby 
baru. Neomezená konzumace místních 
alkoholických a nealkoholických nápojů 
(11.00 – 23.00). 2x týdně tematické veče-
ře a 1x týdně Gala večeře.
PLÁŽ
Písčitá pláž s lehátky, slunečníky a vod-
ními sporty za poplatek cca 350 m od 
hotelu. Doprava zdarma několikrát den-
ně hotelovým shuttle busem.

 � odlety Praha
 � 8 denní
 � all inclusive v ceně
 � dítě do 11,99 let   

 - pobyt zdarma
 � tenisové kurty
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

all inclusive

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Primasol Sunlight Sunrise ***+ Zlaté písky



11.519,-

POLOHA
Komfortní hotel Royal Bay, součást prázd-
ninového komplexu Royal Club Victoria 
Elenite s řadou poskytovaných služeb 
(viz str. 15), je situován v první linii hotelů 
přímo na pláži malebného přímořského 
letoviska v pěší vzdálenosti od aquapar-
ku Atlantida. 
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, směnárna, 3 vý-
tahy, venkovní bazén (lehátka a sluneč-
níky u bazénu zdarma), hlavní restau-
race, lobby bar, bazénový bar, kavárna, 

“malá loď“ s nabídkou občerstvení, volný 
vstup do aquaparku Atlantida (bazény, 
skluzavky), lehátka a slunečníky v aqua-
parku Atlantida,  aqua bar v aquaparku, 
animační programy, dětské animační 
programy, animační sál Broadway, noční 
klub Galaxy, miniklub, fitness, volejbal, 
minigolf, basketbal, aerobik, tenisové 
kurty s osvětlením, parkoviště, 2 kon-
ferenční sály s vybavením. Za poplatek: 
plážový bar, irský bar, piano bar, obchůd-
ky, stolní tenis, šipky, bowling, billiard, 
elektronické hry, internetový koutek, 
squash, lukostřelba, SPA (salon krásy, 
sauna, parní lázně, solarium, masáže, ja-
cuzzi), kadeřnictví, půjčovna aut.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistý-
lek jsou vybaveny klimatizací, vlastním 
sociálním zařízením, fénem, satelitní TV, 
telefonem, balkonem. Za poplatek sejf 
a minibar. Dětská postýlka na vyžádání 
zdarma. Za příplatek je možné ubytování  
v pokoji s výhledem na moře.
STRAVA
Program all inclusive zahrnuje snídaně 
(07.30-10.00), obědy (12.30-14.30) a ve-
čeře (18.30-21.00) formou bufetu v hlavní 
restauraci. Občerstvení v průběhu dne 

- sladkosti a zmrzlina v kavárně (10.30 
-23.00), hot-dogy (10.30-17.30) “malá loď“. 
Neomezená konzumace místních alko-
holických a nealkoholických nápojů v ba-
rech, animačním sálu a nočním klubu dle 
časů stanovených hotelem. 2x za pobyt 
možnost návštěvy některé z à la carte re-
staurací (nutná rezervace předem).
PLÁŽ
Písčitá pláž s lehátky a slunečníky zdar-
ma leží přímo před hotelem. Vstup do 
vody je oblázkový, doporučujeme obuv 
do vody. Windsurfing na pláži za popla-
tek. Na pláži lehké občerstevní ve všech 
snack barech zdarma (mimo hlavní Be-
ach bar).

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava, Pardubice
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � 1. dítě do 11,99 let    

 - pobyt zdarma
 � vstup do aquaparku zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

lehátka a slunečníky na pláži zdarma

vstup do aquaparku zdarma

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Royal Bay ****Elenite

all inclusive



10.903,-

zároveň. Slunečné pobřeží s množstvím 
restaurací, barů, diskoték a obchodů leží 
cca 10 km od hotelu, dostupné místní au-
tobusovou dopravou.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, Wi-Fi přístup na 
internet v prostorách recepce zdarma, 
směnárna, venkovní bazén (lehátka a 
slunečníky u bazénu zdarma), volný 
vstup do aquaparku Atlantida (bazény, 
skluzavky), lehátka a slunečníky v aqua-
parku Atlantida, aqua bar v aquaparku, 
hlavní restaurace, 3 à la carte restaurace, 
lobby bar, bazénový bar, kavárna, ani-
mační programy, dětské animační pro-
gramy, miniklub, animační sál Broadway, 
noční klub Galaxy, fitness, volejbal, mi-
nigolf, basketbal, fotbal, tenisové kurty  
s osvětlením, aerobik, parkoviště, 2 kon-
ferenční sály s vybavením. Za poplatek: 
plážový bar, irský bar, piano bar, obchůd-
ky, stolní tenis, šipky, bowling, billiard, 
elektronické hry, internetový koutek, 
squash, lukostřelba, SPA (salon krásy, 
sauna, parní lázně, solarium, masáže, 
jacuzzi), kadeřnictví, doktor na telefonu, 
půjčovna aut.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje ve vilách ve 2. linii 
od pláže s možností 2 přistýlek s kli-
matizací, vlastním sociálním zařízením, 
fénem, satelitní TV, telefonem, balko-
nem. Za poplatek sejf a minibar. Dětská 
postýlka na vyžádání zdarma. Pokoje ve 
vilách v 1. linii od pláže za příplatek.
STRAVA
Program all inclusive zahrnuje snídaně 
(7.30-10.00), obědy (12.30-14.30) a veče-
ře (18.30-21.00) formou bufetu v hlavní 
restauraci. Občerstvení v průběhu dne 

- sladkosti a zmrzlina v kavárně (10.30-
23.00), hot-dogy (10.30-17.30) “malá 
loď“. Neomezená konzumace místních 
alkoholických a nealkoholických nápo-
jů v barech, animačním sálu a nočním 
klubu dle časů stanovených hotelem. 
2x za pobyt možnost návštěvy některé 
z à la carte restaurací (nutná rezervace 
předem).
PLÁŽ
Písčitá pláž s lehátky a slunečníky zdar-
ma leží přímo před hotelem. Vstup do 
vody je oblázkový, doporučujeme obuv 
do vody. Windsurfing na pláži za popla-
tek. Na pláži lehké občerstevní ve všech 
snack barech zdarma (mimo hlavní Be-
ach bar).POLOHA

Vilky obklopené zelení zahrad a vysta-
věné stupňovitě v několika řadách za 
sebou, součást prázdninového komplexu 
Royal Club Victoria Elenite (viz strana 15 

- popis letoviska), jsou ideálně situovány 
u krásné písčité pláže malebného letovis-
ka Elenite, navazujícího na letovisko Sveti 
Vlas. Aquapark Atlantida leží v pěší vzdá-
lenosti od komplexu. Architektonické roz-
ložení vilek zajišťuje komfort a soukromí 

 � odlety Praha, Brno,  
 Ostrava, Pardubice
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � 1. dítě do 11,99 let   

 - pobyt zdarma
 � vstup do aquaparku zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Vily Elenite ***+ Elenite

all inclusive lehátka a slunečníky na pláži zdarma

vstup do aquaparku zdarma



11.695,-

POLOHA
Komfortní několikapatrový hotel Royal 
Park kombinující unikátní architekturu a 
eleganci, součást prázdninového kom-
plexu Royal Club Victoria Elenite (viz 
strana 15 - popis letoviska), je situován  
v první linii hotelů, pouhých 20 m od 
pláže malebného přímořského letoviska 
Elenite, navazujícího na letovisko Sve-
ti Vlas. Aquapark Atlantida leží v pěší 
vzdálenosti od hotelu. Slunečné pobřeží  
s množstvím restaurací, barů, diskoték a 
obchodů leží cca 10 km od hotelu, do-
stupné místní autobusovou dopravou.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, směnárna, 4 
výtahy, venkovní bazén (lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma), hlavní re-
staurace, 3 à la carte restaurace, lobby 
bar, bazénový bar, kavárna, “malá loď“ 
s nabídkou občerstvení,  volný vstup 
do aquaparku Atlantida (bazény, sklu-
zavky), lehátka a slunečníky v aquapar-
ku Atlantida, aqua bar v aquaparku, ani-
mační sál Broadway, noční klub Galaxy, 
animační programy, dětské animační 
programy, dětský bazén, miniklub, dět-
ské hřiště, fitness, volejbal, minigolf, 
basketbal, fotbal, aerobik, vodní polo, 
vodní aerobik, tenisové kurty s osvět-
lením, parkoviště, 2 konferenční sály  
s vybavením.
Za poplatek: Wi-Fi přístup na internet  
v lobby, plážový bar, irský bar, piano bar, 
obchůdky, stolní tenis, šipky, bowling, 
billiard, elektronické hry, internetový 
koutek, squash, lukostřelba, SPA (salon 
krásy, sauna, parní lázně, solarium, ma-
sáže, jacuzzi), kadeřnictví, doktor na te-
lefonu, půjčovna aut.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistý-
lek jsou vybaveny klimatizací, vlastním 
sociálním zařízením, fénem, satelitní TV, 
telefonem, balkonem. Za poplatek sejf 
a minibar. Dětská postýlka na vyžádání 
zdarma. Za příplatek je možné ubytování  
v pokojích s výhledem na moře.
STRAVA
Program all inclusive zahrnuje snída-
ně (07.30-10.00), obědy (12.30-14.30) 
a večeře (18.30-21.00) formou bufetu  
v hlavní restauraci. Občerstvení v průbě-
hu dne - sladkosti a zmrzlina v kavárně 
(10.30-23.00), hot-dogy (10.30-17.30) 

“malá loď“. Neomezená konzumace míst-
ních alkoholických a nealkoholických 
nápojů v barech, animačním sálu a noč-

ním klubu dle časů stanovených hotelem. 
2x za pobyt možnost návštěvy některé 
z à la carte restaurací (nutná rezervace 
předem).
PLÁŽ
Písčitá pláž s lehátky a slunečníky zdar-
ma leží přímo před hotelem. Vstup do 
vody je oblázkový, doporučujeme obuv 
do vody. Windsurfing na pláži za popla-
tek. Na pláži lehké občerstevní ve všech 
snack barech zdarma (mimo hlavní Be-
ach bar).

 � odlety Praha, Brno,  
 Ostrava, Pardubice
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � 1. dítě do 11,99 let    

 - pobyt zdarma
 � vstup do aquaparku zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Royal Park ****Elenite

lehátka a slunečníky na pláži zdarma

vstup do aquaparku zdarma

all inclusive



all inclusive

11.431,-

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, směnárna, 4 vý-
tahy, Wi-Fi přístup na internet v prosto-
rách recepce zdarma, venkovní bazén 
(lehátka a slunečníky u bazénu zdarma), 
dětský bazén, hlavní restaurace, lobby 
bar, bazénový bar, kavárna, à la carte 
restaurace Sozopol s tradičními bulhar-
skými pokrmy, à la carte restaurace se 
středozemními specialitami, à la carte 
barbecue restaurace Talyana, kavárna, 

“malá loď“ s nabídkou občerstvení, volný 
vstup do aquaparku Atlantida (bazény, 
skluzavky), lehátka a slunečníky v aqua-
parku Atlantida,  aqua bar v aquaparku, 
dětské animační programy, dětské hři-
ště, miniklub, fitness, minigolf, volejbal, 
2 konferenční sály, animační programy, 
animační sál Broadway, noční klub Gala-
xy, tenisové kurty s osvětlením.
Za poplatek: plážový bar, irský bar, piano 
bar, půjčovna aut, obchůdky, stolní tenis, 
šipky, bowling, billiard, squash, minigolf, 
fotbal, aerobic, elektronické hry, SPA, 
doktor na telefonu, salon krásy, kadeř-
nictví, sauna, parní lázně, solárium, ma-
sáže, jacuzzi, parkoviště.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýl-
ky jsou vybaveny klimatizací, vlastním 
sociálním zařízením, fénem, satelitní TV, 
telefonem, balkonem. Za poplatek sejf 
a minibar. Dětská postýlka na vyžádání 
zdarma. Za příplatek je možné ubytování  
v pokoji s výhledem na moře.
STRAVA
Program all inclusive zahrnuje snídaně 
(7.30-10.00), obědy (12.30-14.30) a veče-
ře (18.30-21.00) formou bufetu v hlavní 
restauraci. Občerstvení v průběhu dne 

- sladkosti a zmrzlina v kavárně (10.30- 
23.00), hot-dogy (10.30-17.30) “malá 
loď“. Neomezená konzumace místních 
alkoholických a nealkoholických nápo-
jů v barech, animačním sálu a nočním 
klubu dle časů stanovených hotelem. 
2x za pobyt možnost návštěvy některé 
z à la carte restaurací (nutná rezervace 
předem).
PLÁŽ
Písčitá pláž s lehátky a slunečníky zdar-
ma leží přímo před hotelem. Vstup do 
vody je oblázkový, doporučujeme obuv 
do vody. Windsurfing na pláži za popla-
tek. Na pláži lehké občerstevní ve všech 
snack barech zdarma (mimo hlavní Be-
ach bar).POLOHA 

Komfortní několikapatrový hotelový kom-
plex je součástí prázdninového resortu 
Royal Club Victoria Elenite s množstvím 
poskytovaných služeb (viz strana 15), 
je situován v první linii hotelů přímo na 
pláži v malebném přímořském letovisku 
Elenite, vedle letoviska Sveti Vlas, a cca 
250 m od aquaparku Atlantida. Slunečné 
pobřeží s množstvím restaurací, barů, dis-
koték a obchodů leží cca 10 km od hotelu, 
dostupné místní autobusovou dopravou.

 � odlety Praha, Brno,  
 Ostrava, Pardubice
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � 1. dítě do 11,99 let -  

 - pobyt zdarma
 � vstup do aquaparku zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

lehátka a slunečníky na pláži zdarma

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Andalusia/Atrium **** Elenite

vstup do aquaparku zdarma



11.431,-

POLOHA
Hotel je ideálně situován v rychle se roz- 
víjejícím, avšak klidnějším letovisku Sve-
ti Vlas, cca 800 m od jeho centra s řadou 
obchůdků, restaurací, taveren a necelé 
4 km od rušného a hojně navštěvované-
ho Slunečného pobřeží. Nejen Slunečné 
pobřeží, ale i 10 km vzdálený starobylý 
Nesebr, jsou snadno dostupné hotelo-
vým minibusem či místní autobusovou 
dopravou, zastávka autobusu cca 200 m  
od hotelu.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, bezbariérový 
přístup, Wi-Fi přístup na internet zdarma 
(v lobby baru a v prostoru recepce), kli-
matizovaná restaurace, bazénový snack 
bar, bazénový bar, lobby bar, venkovní 
bazén (lehátka a slunečníky u bazénu 
zdarma), dětský bazén, multifunkční 
sportovní hřiště, dětský klub, dětské ani-
mační programy, dětské hříště s vybave-
ním, fitness, plážový volejbal, fotbal, ae-
robic, vodní polo, konferenční místnost, 
denní a večerní programy, parkoviště.
Za poplatek: sejf na recepci, disco, 
úschovna zavazadel, internetový koutek, 
ručníky u bazénu, služba praní a žehlení, 
obchod se suvenýry, 4x denně minibus 
na Slunečné pobřeží a do Nesebru, půj-
čovna aut, tenisový kurt, minigolf, stolní 
tenis, šipky, petánque, billiard, sauna, 
masáže, salon krásy (manikúra, pedikú-
ra, kadeřnictví). 
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýl-
ky s individuálně ovládanou klimatizací, 
koupelnou se sprchou a WC, satelitní 
TV, telefonem, ledničkou a balkonem se 
stolkem a židlemi. 
STRAVA
Program all inclusive (7.30-23.00) za-
hrnuje snídaně (7.30-10.00), pozdní sní-
daně (10.00-11.00), obědy (12.30-14.30) 
a večeře (18.30-21.00) formou bufetu  
v restauraci. Občerstvení v průběhu dne 
ve snack baru (11.00-18.00), zrmzlina 
(7.30-23.00), káva, čaj a zákusky (15.00 - 
17.00). Neomezená konzumace místních 
alkoholických a nealkoholických nápojů 
v bazénovém baru a lobby baru (9.00-
23.00).
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do 
moře leží cca 50 m od hotelu. 
Za poplatek: lehátka a slunečníky, osuš-
ky, vodní sporty (surfing, vodní lyže, pa-
ragliding, jízda na banánu).

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � blízkost pláže
 � dítě do 11,99 let    

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

all inclusive

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Primasol Sineva Park ***+Sveti Vlas



11.871,-

POLOHA
Hotelový komplex rozkládající se 250 m 
od linie moře je nedaleko jachtařského 
přístavu Marina v letovisku Sveti Vlas. 
Díky skvělé poloze umožňuje snadnou 
dostupnost na rušné Slunečné pobřeží 
a historický Nesebr.
VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, restau-
race s terasou, lobby bar, bazénový bar, 
venkovní bazén s dětskou částí, lehátka 
a slunečníky zdarma u bazénu, mini klub 
pro děti ve věku 4 až 11,99 let zdarma. 
Za poplatek: sejf, směnárna, SPA (salon 
krásy, masáže), tenisové kurty, parkoviš-
tě, půjčovna automobilů.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 při-
stýlek s klimatizací a balkonem. Pokoje 
jsou vybaveny koupelnou se sprchou a 
WC, TV, telefonem.
STRAVA
Program all inclusive zahrnuje snídaně 
(7.30-10.00), obědy (12.30-14.00), večeře 
(18.30-21.00) formou bufetu v restauraci. 
Občerstvení v průběhu dne - dopolední 
svačina (11.00-11.30) párky, vajíčka, peči-
vo cornflakes, jogurt a mléko, odpolední 
svačina (16.00-17.00) formou ovoce, de-
zertů, pizzy, těstovin a zmrzliny. Neome-
zená konzumace místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů v bazénovém 
baru (11.00-23.00).
PLÁŽ
1,5 km dlouhá pláž jemného písku se 
nachází 250 m od hotelu. Slunečníky a 
lehátka na pláži za poplatek.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � 1. dítě do 11,99 let   

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

novinka

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel St. George Palace **** Sveti Vlas



8.087,-

POLOHA
Hotel rodinného typu s příjemnou atmo-
sférou je situován v rychle se rozvíjejícím 
přímořském letovisku Sveti Vlas, 5 km od 
Slunečného pobřeží a 10 km od historic-
kého města Nesebr. Hotelový objekt se 
skládá ze dvou sousedících budov, klienti 
jsou ubytováni většinou v klidnější části 
hotelu. 
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 
venkovní bazén s dětskou částí (lehátka 
a slunečníky u bazénu zdarma), Wi-Fi 
přístup na internet v hale zdarma.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýl-
ky jsou vybaveny klimatizací, vlastním 
sociálním zařízením, satelitní TV, led-
ničkou, balkonem se stolkem a židlemi. 
Dětská postýlka za poplatek na místě 
(2,5 Euro/den).
STRAVA
Snídaně formou bufetu je zahrnuta v 
ceně (8.00-10.00). Možnost polopenze 
(večeře formou bufetu 19.00-21.00) za 
poplatek na místě.
PLÁŽ
Písčitá pláž s lehátky, slunečníky a vod-
ními sporty za poplatek je od hotelu 
vzdálena 250 m. 

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � snídaně v ceně
 � dítě do 6,99 let   

 - pobyt zdarma
 � rodinná atmosféra
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Bulharsko

dítě do 6,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně snídaně

Hotel Serenity ***Sveti Vlas

oblíbený hotel

30



12.311,-

POLOHA
Rozsáhlý hotelový komplex v první linii 
široké písečné pláže v letovisku Sveti 
Vlas. Vzdálen pouze 4 km od rušného 
Slunečného pobřeží s  možností pravi-
delné autobusové dopravy v  rozmezí 
každých 30 minut.
VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s  recepcí, pano-
ramatická restaurace, lobby bar, plážový 
bar, bazénový bar, taverna, panorama-
tické výtahy přímo na pláž, animační 
programy na pláži pro děti, dětský klub 
pro děti ve věku 4 - 11,99 a diskotéka, 
Wi-Fi bezdrátový internet v  lobby baru 
a parkovací místo zdarma. Za poplatek: 
sejf na recepci, fitness, sauna, masáže, 
prádelna a žehlírna, směnárna, půjčov-
na automobilů, obchod s  dárkovými 
předměty, obchod s víny a tabákem.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýl-
ky jsou vybavené koupelnou se sprchou, 
WC, fénem, telefonem, kabelovou TV a 
ledničkou. Všechny pokoje jsou s balko-
nem.
STRAVA
Program all inclusive zahrnuje snídaně 
(7.30-10.00), obědy (12.30-14.00), večeře 
(18.30-21.00), formou bufetu v  restaura-
ci. Občerstvení a konzumace místních 
alkoholických a nealkoholických nápojů 
v průběhu dne v  lobby baru, plážovém 
baru a bazénovém baru (10.00-23.00).
PLÁŽ
Hotel je situován u krásné písečné plá-
že, slunečníky, lehátka a osušky na plá-
ži zdarma. Trampolíny na pláži a vodní 
sporty za poplatek.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � dítě do 11,99 let    

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

oblíbený hotel

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Paradise Beach **** Sveti Vlas

all inclusive

lehátka a slunečníky na pláži zdarma
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Bulharsko

Diamant Residence Hotel & Spa ****+Slunečné pobřeží

nejlépe hodnocený hotel uplynulé sezóny

all inclusive



13.191,-

POLOHA
Komfortně zařízený hotelový komplex 
Diamant Residence & Spa leží v oblíbe-
ném letovisku Slunečné pobřeží, pou-
hých 400 m od písečné pláže a 2 km od 

„Perly Černomoří“ - historického města 
Nesebr zapsaného na seznamu světo-
vého kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO.
VYBAVENÍ
24-hodinová recepce, TV místnost, zdar- 
ma Wi-Fi přístup na internet v lobby, 
hlavní restaurace s vnitřním i venkov-
ním posezením, bar v restauraci, snack 
bar, lobby bar, bazénový bar, venkovní 
bazén s dětskou částí (lehátka a sluneč-
níky u bazénu zdarma), dětský koutek, 
miniklub (pro děti 4 - 11,99 let), dětské 
hřiště, animační programy pro děti a 
dospělé (sportovní aktivity, hry, soutěže), 
fitness centrum, stolní tenis, kulečník, 
sauna, masáže, turecké lázně, kadeřník, 
kosmetika, půjčovna kol, doktor na tele-
fonu, venkovní parkoviště. 
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 při-
stýlek jsou vybaveny klimatizací, koupel-
nou se sprchou, WC a fénem, kabelovou 
TV, telefonem s přímou volbou, balko-
nem se stolkem a židlemi. 
Za poplatek minibar, Wi-Fi přístup na in-
ternet, sejf (6 Leva/den) .
STRAVA
Program all inclusive zahrnuje snídaně 
formou švédských stolů (7.30-10.00), 
kontinentální snídaně (10.30-12.00), obě-
dy (12.30-14.00) a večeře (18.30-21.00). 
Káva, čaj, zmrzlina (11.00-18.00), sladko-
sti a zákusky (15.00-18.00). Neomezená 
konzumace místních alkoholických a 
nealkoholických nápojů v barech (10.00-
23.00).
PLÁŽ
Písčitá pláž s lehátky, slunečníky a vod-
ními sporty za poplatek je od hotelu 
vzdálena cca 400 m. 

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava, Pardubice
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � 1. dítě do 11,99 let   

 - pobyt zdarma
 � oblíbený hotel
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Diamant Residence Hotel & Spa ****+ Slunečné pobřeží
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16.711,-

POLOHA 
Komfortní 4 hvězdičkový hotelový kom-
plex, skládající se ze tří budov s velkým 
bazénem uprostřed, se nachází v sever-
ní části Slunečného pobřeží přímo na 
krásné písečné pláži s pozvolným vstu-
pem do moře. Hotel je situován cca 500 
m od obchodního centra letoviska.
VYBAVENÍ
K vybavení hotelu patří vstupní hala s 
recepcí, restaurace s terasou a nekuřác-
kým salónem, lobby bar, bar s herním sa-
lónkem, trezor (za poplatek), denní bar, 
dva bazény ( jeden s brouzdalištěm pro 
děti), aquapark se dvěmi částmi - pro 
děti a pro dospělé zdarma, sluneční-
ky, lehátka a osušky u bazénu zdarma, 
bar u bazénu, bar na pláži, dětský klub 
a dětské hřiště.Za poplatek: kadeřnictví, 
masáže, kosmetika a  internetová kavár-
na. V rámci programu all inclusive cena 
zahrnuje využití těchto služeb a sportů: 
jacuzzi, fitness, sauna, stolní tenis, tenis, 
french bowls, střelba ze vzduchových 
zbraní, plážový volejbal, vodní pólo, šip-
ky, mini fotbal, celodenní animační pro-
gramy pro děti i dospělé.
POKOJE
Komfortní, klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností 1 přistýlky disponují 
balkonem s výhledem do zahrady (na 
moře za příplatek), vlastním sociálním za- 
řízením se sprchou, fénem a WC, TV/SAT, 
chladničkou a telefonem.  Za příplatek: 
možné ubytování ve studiích se 2 při-
stýlkami s výhledem do zahrady.
STRAVA
Program all inclusive zahrnuje snída-
ně, obědy, večeře formou švédských 
stolů, dopolední a odpolední svačiny 
(10.00-12.00 a 15.00-17.00), 2x týdně te-
matické večeře formou bufetu, občers-
tvení (moučníky, zmrzlina, 15.00-17.00), 
neomezenou konzumaci místních alko- 
holických a nealkoholických nápojů 
ve všech barech a restauracích hotelu 
(10.00-24.00).
PLÁŽ
Hotel leží přímo u široké, několik kilome-
trů dlouhé písečné pláže s pozvolným 
vstupem do moře. Slunečníky a lehátka 
na pláži zdarma. Na pláži se nachází plá-
žový bar (zdarma). Z plážových aktivit 
hotel nabízí plážový volejbal zdarma a 
za poplatek možnost pronájmu vodních 
šlapadel, paraglidingu, vodních lyží, skú- 
trů, windsurfingu, apod.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava, Pardubice
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � dítě do 11,99 let    

 - pobyt zdarma

34

SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

včetně all inclusive

Hotel Evrika Beach ****Slunečné pobřeží

cena za osobu po slevě 12 % od

aquapark zdarma

all inclusive

lehátka a slunečníky na pláži zdarma



11.871,-

POLOHA     
Vkusně zařízený čtyřhvězdičkový hotel 
Colosseo se nachází v centrální části 
Slunečného pobřeží v těsné blízkosti 
písčité pláže. Restaurace, bary a obcho-
dy v pěší vzdálenosti, historické město 
Nesebr zapsané na seznamu kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO 5 km od 
hotelu.

VYBAVENÍ   
Vstupní hala s recepcí, centrální klimati-
zace, 3 výtahy, směnárna, restaurace, ta-
verna, lobby bar, bazénový bar, zdarma 
Wi-Fi přístup na internet v lobby, konfe-
renční místnost, casino, venkovní bazén 
s ostrůvkem (lehátka a slunečníky u ba-
zénu zdarma), fitness. 
Za poplatek: sauna, doktor na telefonu, 
prádelna, parkoviště, sejf na recepci.

POKOJE   
Dvoulůžkové pokoje s možností dvou 
přistýlek jsou vybaveny centrální klima-
tizací, vlastním sociálním zařízením, fé-
nem, satelitní TV, telefonem, minibarem, 
balkonem nebo terasou s nábytkem, 
protipožárním systémem.

STRAVA  
Program all inclusive zahrnuje snídaně 
(7.30-10.00), obědy (12.30-14.00) a veče-
ře (19.00-21.30) formou bufetu v restau-
raci. Občerstvení v průběhu dne - pizza, 
sendviče, sladké pečivo, zmrzlina, káva, 
čaj v lobby baru (16.00-17.00). Neomeze-
ná konzumace místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů v lobby baru 
(do 23.00).

PLÁŽ   
Písčitá pláž je od hotelu vzdálena 80 m. 
Lehátka, slunečníky a vodní sporty za 
poplatek.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � blízkost pláže
 � 1. dítě do 12,99 let   

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

all inclusive

Bulharsko

dítě do 12,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Colosseo **** Slunečné pobřeží



11.959,-

POLOHA    
Oblíbený hotel s přátelskou atmosférou 
se skládá z několika vícepatrových bu-
dov a je situován v živé centrální části 
letoviska přibližně 200 m od pláže. 

VYBAVENÍ    
Vstupní hala s recepcí, lobby bar s TV, 
v hlavní budově 2 výtahy, klimatizované 
vnitřní prostory, restaurace, bazén, dět-
ský bazén se skluzavkou (slunečníky a 
lehátka u bazénu zdarma), bar u bazé-
nu, animační programy pro dospělé i 
pro děti, dětský koutek, dětské hřiště, 
air hockey, stolní fotbal, šipky, billiard, 
fitness, solárium, kadeřník, směnárna, 
masáže, počítačové hry, internet, Wi-Fi 
na recepci a pokojích za poplatek. 

POKOJE  
Dvoulůžkové pokoje s možností dvou 
přistýlek, klimatizace (v ceně), koupelna 
se sprchou, WC a fénem, kabelová TV, 
telefon, balkon s židlemi a stolkem. In-
ternet a sejf na recepci za poplatek. 

STRAVA  
All inclusive v ceně. Program all inclu-
sive: snídaně (7.30-10.00), oběd (12.00 

-14.00), večeře (18.00-21.00) formou bu-
fetu, alkoholické nápoje místní výroby a 
nealko nápoje (11.00-23.00) v lobby baru 
a (10.00-18.00) v bazénovém baru. Káva, 
čaj, zákusky, zmrzlina (10.00-20.00), sna-
cky (11.00-17.00), barbecue (18.00-20.00).

PLÁŽ  
Široká, několik kilometrů dlouhá píseč-
ná pláž s lehátky a slunečníky je vzdále-
na cca 200 metrů. Lehátka a slunečníky 
na pláži za poplatek. Na pláži nabídka 
vodních sportů, občerstvení, plážové 
bary, atd.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostra va, Pardubice
 � 8, 11 a 12 denní
 � 200 m od pláže
 � all inclusive v ceně 
 � 1. dítě do 12,99 let   

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

all inclusive

Bulharsko

dítě do 12,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Bajkal ***+Slunečné pobřeží



9.143,-

POLOHA    
Hotel je umístěn v příjemném prostředí 
v  centru letoviska, přibližně 150 m od 
písečné pláže. Nově je část hotelu spe-
cializovaná rehabilitační klinika s širokou 
nabídkou procedur a vnitřním bazénem.
Klinika se specializuje především na 
osoby s poruchami motoriky, nemocí po-
hybového ústrojí, centrálního nervové-
ho a kardiovaskulárního systému. Hosté 
hotelu mohou využít procedur kliniky za 
poplatek dle ceníku.

VYBAVENÍ    
Vstupní hala, recepce, směnárna, lobby 
bar, spa centrum, restaurace s vnitřním 
i venkovním posezením, bazénový bar, 
bazén s dětskou částí, upravená zahra-
da. Lehátka a slunečníky u bazénu zdar-
ma, připojení k internetu Wi-Fi zdarma.

 POKOJE      
Koupelna se sprchou a WC, klimatizace 
(v ceně), kabelová TV, lednička, telefon, 
balkon, výhled na bazén, sejf za poplatek. 
Všechny pokoje možnost až 2 přistýlek. 

STRAVA  
Snídaně formou švédských stolů je za-
hrnuta v ceně.

PLÁŽ    
Široká, několik kilometrů dlouhá píseč-
ná pláž s pozvolným vstupem do moře, 
je vzdálena cca 150 m. Půjčování lehá-
tek a slunečníků na pláži za poplatek. 
Široká nabídka vodních sportů, občerst-
vení, plážové bary.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava, Pardubice
 � 8, 11 a 12 denní
 � klimatizace v ceně
 � snídaně formou   

 švédských stolů v ceně
 � možnost 2 přistýlek
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Bulharsko

dítě do 12,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně snídaně

Spa Hotel Sredetz ***+ Slunečné pobřeží



11.431,-

POLOHA 
Hotel Orel, který je součástí komplexu 
Astoria-Orel, je umístěn 250 m od cen-
tra, které nabízí možnost zábavy pro 
veškeré věkové kategorie a zároveň 
se nachází u plážové promenády, kde 
naleznete množství restaurací, barů, 
diskoték, atrakcí a stánků se suvený-
ry. Krásná písčitá pláž se nachází 50 
m od hotelu.   

VYBAVENÍ 
Vstupní hala, recepce, lobby bar s TV, 
výtah, hlavní restaurace, Wi-Fi internet 
na recepci zdarma, trezor (za poplatek), 
restaurace, bazén s oddělenou dětskou 
částí, lehátka a slunečníky u bazénu 
zdarma a na pláži, bar u bazénu, dětské 
hřiště, směnárna.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné 
přistýlky, klimatizace, TV, telefon s  pří-
mou volbou, koupelnou se sprchou a 
WC, fén k zapůjčení na recepci. Všechny 
pokoje mají balkon.

STRAVA  
Program all inclusive zahrnuje snídaně 
(7.30-10.30), obědy (12.00-14.00) a veče-
ře (18.00-21.00) formou bufetu. Odpole-
dne lehké občerstvení - barbecue, piz-
za, sušenky (15.00-17.00), neomezená 
konzumace nealkoholických a místních 
alkoholických nápojů (víno, pivo), káva a 
čaj (10.00-22.00) v restauraci a v plážo-
vém baru (10.00-18.00). Vše v rámci all 
inclusive.

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do 
moře se nachází cca 50 m od hotelu. 
K dispozici je plážový bar, který nabízí 
místní vybrané alkoholické a nealkoho-
lické nápoje v rámci all inclusive zdarma. 
U plážového baru se nachází vyhrazený 
sektor pro hosty hotelu Orel, kde jsou 
lehátka a slunečníky zdarma. Na pláži 
široká nabídka vodních sportů, potápění.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � dítě do 11,99 let   

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

lehátka a slunečníky na pláži zdarma

přímo u pláže

all inclusive

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Orel **+Slunečné pobřeží



12.575,-

POLOHA
Hotel Astoria, který je součástí komple-
xu Astoria-Orel, je umístěn 250 m od 
centra, které nabízí možnost zábavy pro 
veškeré věkové kategorie a zároveň se 
nachází u plážové promenády, kde na-
leznete množství restaurací, barů, disko-
ték, atrakcí a stánků se suvenýry. Krásná 
písčítá pláž se nachází 50 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Vstupní hala, recepce, lobby bar, TV 
místnost, výtah, hlavní restaurace, Wi-Fi 
internet a trezor (za poplatek), restau-
race, bazén s oddělenou dětskou částí, 
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, 
bazénový bar, dětský koutek, dětské 
hřiště, lékárna.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností dvou 
přistýlek, klimatizace, lednička, TV, tele-
fon s přímou volbou, koupelnou se spr-
chou nebo vanou a WC, fén k zapůjčení 
na recepci. Všechny pokoje mají balkon 
a výhled do parku. Pokoje s výhledem 
na moře za příplatek.

STRAVA 
Program all inclusive zahrnuje snídaně 
(7.30-10.30), obědy (12.00-14.00) a veče-
ře (18.00-21.00) formou bufetu. Odpole-
dne lehké občerstvení - barbecue, pizza, 
sušenky (15.00-17.00), neomezenou kon-
zumaci místních nealkoholických a alko-
holických nápojů (víno, pivo), káva a čaj 
(10.00-22.00) v restauraci a v plážovém 
baru (10.00-18.00).

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do 
moře se nachází cca 50 metrů od hotelu. 
K dispozici je plážový bar, který nabízí 
místní vybrané alkoholické a nealkoho-
lické nápoje v rámci all inclusive zdarma. 
U plážového baru se nachází vyhrazený 
sektor pro hosty hotelu Astoria, kde jsou 
lehátka a slunečníky zdarma. Na pláži 
široká nabídka vodních sportů, potápění.

  

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava, Pardubice
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � blízkost pláže
 � 1. dítě do 11,99 a 2. dítě   

 do 5,99 let - pobyt zdarma

39www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

lehátka a slunečníky na pláži zdarma

all inclusive

přímo u pláže

Bulharsko

1. dítě do 11,99 let pobyt zdarma
2. dítě do 5,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Astoria **** Slunečné pobřeží



10.551,-

POLOHA  
Hotel je situován v jižní části letoviska a 
je obklopen rozsáhlým parkem. Pláž je 
od hotelu vzdálena 350 m. Pro klienty je 
k dispozici místní minivláček, který staví 
před hotelem a v několika minutách Vás 
dopraví do centra rozsáhlého resortu  
s množstvím obchodů, restaurací, kavá-
ren a barů.

VYBAVENÍ 
Prostorná vstupní hala s recepcí a TV, 
lobby bar, minimarket, restaurace, bar 
u bazénu, venkovní bazén (lehátka a 
slunečníky u bazénu zdarma), dětský 
bazén, dětské hřiště, dětský koutek, ani-
mační program, stolní tenis, šipky, šachy, 
vodní volejbal. Za poplatek: billiard, pro-
nájem tenisových kurtů a lekce tenisu, 
fotbal, basketbal, masáže, sauna, sejf na 
recepci, Wi-Fi na recepci zdarma.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje 
s možností jedné přistýlky, koupelna se 
sprchou, WC a fénem, lednička, telefon 
s přímou volbou, rádio, SAT-TV, balkon. 
Sejf na recepci za poplatek.

STRAVA
Program all inclusive zahrnuje snídaně 
(7.30-10.00), obědy (12.30-14.00) a veče-
ře (18.00-21.00) formou bufetu, nealko-
holické nápoje, káva, čaj (11.00-22.00), 
místní alkoholické nápoje, víno a pivo 
(11.00-22.00), dopolední občerstvení - 
snacky, sendviče a pizza (10.30-12.30). 
Jednou týdně tématická večeře, jednou 
za pobyt formou à la carte dle předchozí 
rezervace. Občerstvení v barbecue baru 
(10.00-23.00).

PLÁŽ 
Široká, několik kilometrů dlouhá píseč-
ná pláž s pozvolným vstupem do moře 
je vzdálena 350 m. Na pláži lehátka, 
slunečníky za poplatek, pestrá nabídka 
vodních atrakcí, plážové bary, WC.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava, Pardubice
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � hotel v klidném prostředí
 � jeden z největších bazénů 

 na Slunečném pobřeží
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

all inclusive

dítě do 12,99 let pobyt zdarma

Bulharsko

dítě do 12,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Park Hotel Continental ***Slunečné pobřeží



11.255,-

POLOHA
Oblíbený hotel je situován v samém cen- 
tru Slunečného pobřeží, poblíž kolo-
nády i hlavní procházkové obchodní 
třídy s možností kulturního vyžití (bary, 
restaurace, taverny, obchody, atrakce 
pro děti i dospělé, 3D i 4D kino). Každých 
15 minut pravidelné autobusové spojení 
do historického městečka Nesebr.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, sejf na recepci 
(za poplatek), směnárna, výtah, klima-
tizovaný lobby bar s TV (není součás-
tí programu all inclusive), nekuřácká 
klimatizovaná restaurace s venkovní 
zahrádkou, snack bar, venkovní bazén  
s jacuzzi (lehátka a slunečníky u bazénu 
zdarma), dětský bazén. 
Za poplatek: Wi-Fi připojení k internetu, 
wellness, masáže.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 
přistýlek jsou standardně vybaveny kli-
matizací, koupelnou se sprchou, WC a 
fénem, satelitní TV, telefonem, lednič-
kou, balkonem.

STRAVA
Program all inclusive (11.00-23.00) zahr-
nuje snídaně (7.30-10.00), obědy (12.30- 
14.30) a večeře (18.30-20.30) formou 
bufetu. Odpolední káva, čaj, zmrzlina, 
sladkosti (16.00-17.30). Neomezená kon-
zumace místních alkoholických i neal-
koholických nápojů (pivo, víno, brandy, 
vodka, pepsi, coca-cola, fanta, tonic).

PLÁŽ
Krásná písčitá pláž je od hotelu vzdále-
na cca 150 m. Lehátka, slunečníky a vod-
ní sporty na pláži za poplatek.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � 150 m od pláže
 � 1. dítě do 13,99 let  

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

all inclusive

Bulharsko

dítě do 13,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Yavor Palace **** Slunečné pobřeží



10.991,-

POLOHA
Hotel s příjemnou atmosférou se nachá-
zí nedaleko centra letoviska Slunečného 
pobřeží. 
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí (24-hodin non-

-stop), lobby bar, Wi-Fi připojení k inter-
netu v lobby baru, restaurace, trezor na 
recepci (za poplatek), venkovní bazén 
s oddělenou dětskou částí, lehátka a 
slunečníky u bazénu zdarma, billiard (za 
poplatek).
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 při-
stýlky, klimatizace, TV, telefon, koupelna 
se sprchou a WC, balkon. Za poplatek 
možnost zapůjčení malé lednice a trezo-
ru (na recepci).
STRAVA
Program all inclusive zahrnuje snída-
ně (7.30-10.00), obědy (12.00-14.00) 
a večeře (19.00-21.00) formou bufetu  
v restauraci. Občerstvení v průběhu dne 

- zmrzlina a sendviče (15.00-17.00) na te-
rase restaurace, sladkosti (15.00-17.00) 
v lobby baru. Neomezená konzumace 
místních alkoholických (10.00-23.00) a 
nealkoholických nápojů (7.30-18.00 a 
10.00-23.00).  
PLÁŽ
Hotel se nachází cca 350 metrů od pí-
sečné pláže s pozvolným vstupem do 
moře. Na pláži lehátka a slunečníky za 
poplatek, nabídka vodních sportů, plá-
žové bary, atd.

ZDARMA 
Vstup do aquaparku v hotelu Kuban (10 
minut chůze).

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava, Pardubice
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � dítě do 12,99 let   

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

all inclusive 

Bulharsko

dítě do 12,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Bohemi ***Slunečné pobřeží



9.319,-

POLOHA
Několikapatrový tříhvězdičkový hotel 
Slavyanski je ideálně situován v severní 
části hojně navštěvovaného letoviska 
Slunečné pobřeží, jen pár minut od jeho 
centra s řadou nákupních a zábavních 
možností a pouhých 50 m od krásné 
písčité pláže.
VYBAVENÍ
Recepce, sejf na recepci (za poplatek 4 
leva/den), směnárna, hlavní restaurace, 
lobby bar, venkovní bazén s dětskou 
částí (lehátka a slunečníky u bazénu 
zdarma), Wi-Fi přístup na internet v lob-
by zdarma, minimarket, billiard, masáže, 
sprchy u bazénu. 
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné 
přistýlky jsou vybaveny klimatizací, kou-
pelnou se sprchou a WC, satelitní TV, 
ledničkou, balkonem se stolkem a židle-
mi. Dětská postýlka na vyžádání zdarma.
STRAVA
Snídaně (7.30-10.00) formou švédských 
stolů jsou zahrnuty v ceně.
PLÁŽ
Krásná písčitá pláž s pozvolným vstupem 
do moře je od hotelu oddělena pěší po-
břežní promenádou. Na pláži možno za-
půjčit lehátka a slunečníky za poplatek.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � snídaně v ceně
 � blízkost pláže
 � dítě do 11,99 let  

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

přímo u pláže

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně snídaně

Hotel Slavyanski *** Slunečné pobřeží



11.959,-

POLOHA
Příjemný hotelový komplex vhodný pro 
rodiny s dětmi doporučujeme klientům, 
kteří touží strávit dovolenou v hotelo-
vém letovisku plném atrakcí a zábavy. 
Nachází se v centrální části letoviska a 
je vzdálen přibližně 250 m od pláže.

VYBAVENÍ 
Vstupní hala s recepcí, směnárna, tre-
zor na recepci - za poplatek, restaurace, 
lobby bar, snack bar, barbecue bar, ven-
kovní bazén s oddělenou dětskou částí, 
vnitřní bazén, bar u bazénu, lehátka a 
slunečníky u bazénu zdarma, dětské 
hřiště. Součástí programu all inclusive je 
organizace různých večerních programů 
pro děti i dospělé, dětské mini disco s 
malým občerstvením, fitness, stolní tenis, 
vodní volejbal, vodní gymnastika, šipky, 
maxi šachy. Lékařská služba, wellness 
centrum nabízející kosmetické proce-
dury (sauna, turecké lázně, salon krásy). 
Wi-Fi na recepci a na pokoji za poplatek.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností  jedné 
přistýlky mají k dispozici klimatizaci, kou-
pelnu se sprchou a WC, TV se satelitem, 
telefon, minibar, balkon.

STRAVA 
Program all inclusive zahrnuje snída-
ně (8.00-10.00), obědy (12.30-14.30) a 
večeře (18.00-21.30) formou bufetu v 
hlavní restauraci s otevřenou terasou. 
Čaj, káva, zákusky, koláčky a sendviče 
ve snack baru (10.30-12.00), odpolední 
čaj a káva, zákusky, koláče, sendviče a 
pizza ve snack baru a barbecue baru 
(16.00 - 17.00). Místní alkoholické a neal-
koholické nápoje, pivo, víno, čaj a káva v 
restauraci a barbecue baru (11.00-23.00).

PLÁŽ 
Hotel je vzdálen přibližně 250 m od pí-
sečné pláže s pozvolným vstupem do 
moře. Lehátka a slunečníky za poplatek. 
Na pláži je možno za poplatek využít na-
bídku sportovních a zábavných atrakcí, 
jako např. let na padáku, vodní lyže, šla-
padla, jízda na skútru, windsurfing apod.

 

 � odlet Pardubice
 � 8 denní
 � all inclusive v ceně
 � dítě do 11,99 let    

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

all inclusive

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Sun Palace ****Slunečné pobřeží



12.135,-

POLOHA     
Hotel s rodinnou atmosférou se nachází 
v blízkosti centra letoviska. Od široké 
písečné pláže s pozvolným vstupem do 
moře je vzdálen cca 80 m a je od ní od-
dělen pobřežní promenádou.

VYBAVENÍ   
Vstupní hala s recepcí, směnárna, trezo-
ry, restaurace, lobby bar, velký kaskádo-
vitý bazén, bar u bazénu, dětský bazén, 
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, 
terasa u občerstvení u bazénu, animač-
ní programy a sporty pro děti i dospělé  
v rámci programu all inclusive - vodní 
polo, badminton, plážový volejbal, mini-
golf, stolní tenis, aerobic, vodní gymnasti-
ka, dětský klub, za poplatek - fitness, well- 
ness centrum s vnitřním bazénem, sau-
na, masáže, parní lázně, kulečník, půjče-
ní jízdních kol. Wi-Fi připojení na recepci 
a na pokojích za poplatek.

POKOJE   
Všechny dvoulůžkové pokoje s možnos-
tí jedné přistýlky jsou vybaveny klimati-
zací, koupelnou s vanou nebo sprchou 
a WC, fénem, lednicí, TV se satelitem, 
balkonem s židlemi a stolkem.

STRAVA  
Stravování formou all inclusive zahrnu-
je snídaně (07.30-10.00), obědy (12.30- 
14.30) a večeře (18.30-21.00) formou 
bufetu. Pozdní kontinentální snídaně 
(10.00-11.00), lehké občerstvení (12.30-
14.30), odpolední káva (16.00-17.00). Ne-
omezená konzumace místních alkoho- 
lických a nealko nápojů, pivo, víno v lob-
by a snack baru (11.00-23.00) a u bazé-
nového baru (10.00-17.00).

PLÁŽ   
Hotel se nachází asi 80 m od široké pí-
sečné pláže s pozvolným vstupem do 
moře a je od ní oddělen pobřežní pro-
menádou. Lehátka a slunečníky na pláži 
k dispozici za poplatek.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava 
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � blízkost pláže
 � dítě do 12,99 let   

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

all inclusive

Bulharsko

dítě do 12,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Strandja **** Slunečné pobřeží



9.231,-

POLOHA
Moderní hotel s  příjemnou atmosférou 
se nachází v  klidném prostředí letovis-
ka, v  první linii u pláže. Vzdálenost od 
přímořské promenády (restaurace, bary, 
obchůdky se suvenýry), kterou se dosta-
nete i do centra města je cca 200 m.

VYBAVENÍ   
Vstupní hala, recepce, možnost Wi-Fi 
připojení k  internetu v  hale zdarma, 
výtah, trezor na recepci (za poplatek), 
lobby bar, restaurace, bar, bar u bazénu, 
bazén s  oddělenou částí a skluzavkou 
pro děti, lehátka a slunečníky u bazénu 
zdarma, dětské hřiště,  za poplatek - billi-
ard, masáže, půjčovna kol. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistý-
lek, klimatizace, SAT-TV, telefon, koupel-
na se sprchou nebo vanou, WC, fén, bal-
kon. Možnost zapůjčení dětské postýlky. 
Trezor na recepci za poplatek.

STRAVA 
Snídaně formou švédských stolů je za-
hrnuta v ceně. Za příplatek možnost do-
koupení večeří.

PLÁŽ 
Hotel se nachází jen pár metrů od písčité 
pláže. Na pláži lehátka a slunečníky 
za poplatek, nabídka vodních sportů, 
plážové bary, atd. 

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava 
 � 8 denní
 � v první linii hotelů u pláže
 � 1. dítě do 11,99 let   

 - pobyt zdarma
 � v klidnější části letoviska
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

přímo u pláže 

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně snídaně

Hotel Blue Bay ***+Slunečné pobřeží



17.503,-

cepcí, restaurace, terasa, snack bar, lob-
by bar, venkovní bazén s dětskou částí, 
bazénový bar, dětský klub, směnárna. V 
rámci programu ultra all inclusive cena 
zahrnuje využití těchto služeb a sportů: 
fitness, Wi-Fi ve společných prostorách, 
aerobic, animační programy pro děti 
a dospělé (6x týdně), mini disco, živá 
hudba, stolní tenis, šipky, lehátka a slu-
nečníky u bazénu. Za poplatek: trezor na 
recepci, prádelna, lukostřelba, mini golf, 
jízda na koni, kulečník, surfování, skok 
padákem, zapůjčení automobilu.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 při-
stýlky mají k dispozici klimatizaci, vlastní 
sociální zařízení s vanou nebo sprchou, 
fénem a WC, TV/SAT, telefon, malá led-
nička, kabelový internet. Pokoje s vý- 
hledem na moře v ceně. Hotel nabízí i 
apartmány s výhledem na moře. Všech-
ny jednopokojové apartmány se skládají 
z ložnice a obývacího pokoje. Dvou-
pokojové apartmány tvoří dvě oddělené 
ložnice a obývací pokoj (až pro 5 osob). 
Vybavení apartmánů je stejné jako vyba-
vení hotelových pokojů.
STRAVA
Program ultra all inclusive je formou 
švédských stolů a zahrnuje snídaně - 
velká nabídka teplých i studených jídel, 
čerstvé džusy, káva, čaj (7.30-10.30), 
svačiny (10.30-12.00), obědy – polévky, 
saláty, hlavní jídla, dezerty, čerstvé ovo-
ce (12.00-14.00), odpolední svačiny – pi-
zza, sendviče, bugery, hranolky, saláty, 
grilované maso, zmrzlina (15.00-18.00), 
večeře – předkrm, hlavní chod, deserty, 
pivo, víno (18.00-19.30 a 20.00-21.30) a 
pozdní večeře – sendviče, burgery, sa-
lámy, sýry, čerstvé ovoce, saláty, džusy 
(21.30-24.00). 2x týdně tematické veče-
ře formou bufetu. Neomezená konzuma-
ce místních alkoholických a nealkoholic-
kých nápojů v lobby baru (10.00-24.00) a 
bazénovém baru (10.00-18.00).
PLÁŽ
Veřejná písčitá pláž měřící 8 km se na-
chází přímo u hotelu a má pozvolný 
vstup do moře. Slunečníky a lehátka 
na pláži za poplatek – hostům hotelu je 
poskytována 50% sleva. Plážové osušky 
k zapůjčení zdarma. Nabídka vodních 
sportů na pláži za poplatek. 

POLOHA
Moderní hotelový komplex Blue Pearl se 
nachází přímo u písečné pláže. Jeho po-
loha v samém srdci Slunečného pobřeží 
a nabídka služeb na vysoké úrovni nabízí 
možnost strávit příjemnou dovolenou. 
Hotel tvoří 84 hotelových pokojů. Hotel 
je vzdálen 4 km od historického města 
Nesebr.
VYBAVENÍ
K vybavení hotelu patří vstupní hala s re-

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � blízkost pláže
 � ultra all inclusive
 � dítě do 11,99 let  

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

přímo u pláže

ultra all inclusive

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně ultra all inclusive

Hotel Blue Pearl **** Slunečné pobřeží



13.015,-

POLOHA    
Moderní luxusní hotel vyšší kategorie, 
který uspokojí i náročnější klientelu, se 
nachází v severní části letoviska přímo 
u písečné pláže s pozvolným vstupem 
do moře, od které je oddělen pouze po-
břežní promenádou. Centrum letoviska 
je vzdáleno pouze několik minut chůze.
VYBAVENÍ   
Vstupní hala s recepcí a směnárnou, in-
ternetová místnost, restaurace, italská 
restaurace, několik barů včetně baru u 
bazénu, venkovní bazén, bazén pro děti, 
slunečníky i lehátka u bazénu zdarma, 
masáže, jacuzzi, sauna, unikátní lázně s 
tureckými koupelemi, asijskými a další-
mi procedurami, fitness, billiard, obchod 
se suvenýry, butiky, kadeřnictví, noční 
klub, lékařská služba. Pro sportovní vy-
žití zde nalezneme tenisové kurty, hřiště 
na volejbal a basketbal a další sportovní 
aktivity pro děti i dospělé.
POKOJE  
Elegantně zařízené dvoulůžkové pokoje 
s možností 2 přistýlek mají k dispozici 
klimatizaci, koupelnu s vanou a WC, 
fén, televizi se satelitem, telefon, mini-
bar, trezor, 24 hod. pokojový servis. Za 
příplatek je možné ubytování v pokojích  
s výhledem na moře.
STRAVA  
V ceně program all inclusive, který za-
hrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu. Dále je v programu all inclusive 
během dne poskytováno lehké občer-
stvení, dezerty, zmrzlina, nealkoholické 
i alkoholické nápoje místní výroby, čaj, 
káva a ovoce.

PLÁŽ   
Hotel leží přímo u písečné pláže s po-
zvolným vstupem do moře, od které je 
oddělen pouze pobřežní promenádou. 
Slunečníky a lehátka za poplatek. Na 
pláži je možno využít tyto sportovní a 
zábavné aktivity: jízda na banánu, let pa-
dákem, vodní šlapadla, vodní lyže, jízda 
motorovým člunem, windsurfing.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � přímo u pláže
 � komfortní hotel 
 � all inclusive v ceně
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

přímo u pláže 

all inclusive

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Victoria Palace *****Slunečné pobřeží



12.487,-

POLOHA
Moderní hotel s příjemnou atmosférou 
se nachází v centrální části letoviska, při-
bližně 200 m od písečné pláže.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, lobby 
(Wi-Fi připojení zdarma), bazén, bazé-
nový bar, dětský bazén se skluzavkami 
(zdarma), dětské hřiště. Lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma. V hotelu se 
nachází směnárna, obchod. Za popla-
tek: počítačový koutek, billiard, jacuzzi, 
trampolína.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s balkonem s mož-
ností jedné nebo dvou přistýlek jsou 
vybaveny klimatizací, ledničkou, TV SAT, 
telefonem, fénem, koupelnou se spr-
chou a WC.
STRAVA
Strava formou all inclusive zahrnuje 
snídaně, obědy, večeře formou bufetu, 
neomezenou konzumaci místních al-
koholických a nealkoholických nápojů 
(10.00-24.00) v baru a v baru u bazénu, 
snacky (11.00-15.00), kávu, čaj a malé 
občerstvení (10.00-18.00), zmrzlinu a zá-
kusky (15.00-18.00).
PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do 
moře se nachází cca 200 m od hotelu. 
Lehátka a slunečníky na pláži za popla-
tek. Široká nabídka vodních sportů a 
atrakcí za poplatek.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � klimatizace v ceně
 � 1. dítě do 12,99 let  

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

all inclusive

Bulharsko

dítě do 12,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Trakia Plaza **** Slunečné pobřeží



14.247,-

POLOHA
Moderní přímořský resort, určený všem, 
kteří chtějí prožít plnohodnotnou dovo-
lenou díky kvalitním službám a příjemné 
atmosféře, leží v severní části Nového 
Nesebru, cca 150 m od oblíbeného bul-
harského letoviska Slunečné pobřeží. 
Vzdálenost od historického centra měs-
ta Nesebr je pár minut chůze.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace,  
à la carte restaurace, lobby bar, noční 
klub a karaoke bar, bazénový bar, ven-
kovní bazén s dětskou částí (lehátka a 
slunečníky u bazénu zdarma), vnitřní vy-
hřívaný bazén, jacuzzi, fitness centrum, 
volejbalové hřiště, stolní tenis, dětské 
hřiště, dětský koutek, 2 konferenční sály 
i business centrum, sportovní programy, 
animační programy. Za poplatek: sejf na 
recepci, směnárna, připojení k internetu, 
SPA centrum v marockém stylu (sauna, 
masáže, solárium, parní lázně, salon krá-
sy, lékařská ordinace). 
POKOJE
Prostorné dvoulůžkové pokoje s mož-
ností dvou přistýlek jsou vybaveny kli-
matizací, koupelnou se sprchou/vanou, 
WC a fénem, satelitní TV, telefonem, sej-
fem (za poplatek). V ceně jsou zahrnuty  
pokoje s výhledem na moře.
STRAVA
Program all inclusive zahrnuje snídaně 
(7.30-10.00), obědy (12.30-14.30), večeře 
(18.30-21.00) formou bufetu v hlavní re-
stauraci, jednou týdně tematické večeře 
s tradičními bulharskými i středozemní-
mi specialitami. Občerstvení v průběhu 
dne - lobby bar (10.00-11.00 sendviče, 
15.00-16.00 odpolední káva), bazénový 
bar (11.00-12.00, 15.00-16.00 sendviče, 
hamburgery, pizza). Neomezená kon-
zumace místních alkoholických i nealko 
nápojů v lobby baru (09.00-22.30), ba-
zénovém baru (10.00-18.00), nočním klu-
bu (20.00-22.30).
PLÁŽ
Hotel je situován přímo u moře, písečná 
pláž s pozvolným vstupem je vzdálena 
cca 150 m. Lehátka a slunečníky na pláži 
za poplatek.
 

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � 1. dítě do 12,99 let   

 - pobyt zdarma
 � pokoje s výhledem na moře
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

blízko pláže

all inclusive

Bulharsko

dítě do 12,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Festa Panorama ****Nesebr



14.071,-

POLOHA
Moderní hotelový komplex nacházející 
se na samém pobřeží jižní pláže ve vy-
hlášeném historickém městečku Nesebr. 
Díky unikátní poloze je snadno dostup-
ný na zrovna tak oblíbené letovisko Slu-
nečné pobřeží.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s  recepcí, restaurace, piz-
za bar, beach bar, lobby bar, venkovní 
a vnitřní bazén, lehátka a slunečníky u 
bazénů zdarma, fitness (9.30-18.00). Za 
poplatek: SPA (turecké lázně, parní lá-
zeň, sauna, infračervená sauna), telefon, 
fax, pokojový servis, prádelna a žehlení 
prádla, sejf, lékařská pomoc, parkoviště 
a půjčovna automobilů, Wi-Fi.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýl-
ky jsou moderně zařízené a vybavené 
klimatizací, koupelnou s vanou, WC, fé-
nem, minibarem, kabelovou TV, terasou 
s výhledem na moře, telefonem.
STRAVA
Program all inclusive zahrnuje snídaně 
(7.30-10.00), obědy (12.30-14.30), veče-
ře (18.00-21.00) formou bufetu v  hlavní 
restauraci. Čaj, káva, sendviče a koláče 
v pizza baru (10.30-18.00), místní alkoho-
lické a nealkoholické nápoje, pivo , víno, 
čaj a káva v  beach baru a pizza baru 
(10.30-18.00).
PLÁŽ
Hotel leží přímo u krásné písečné pláže 
s pozvolným vstupem do moře. Vodní 
sporty, slunečníky a lehátka na pláži za 
poplatek. 

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � blízkost pláže
 � klimatizace v ceně
 � all inclusive v ceně
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Bulharsko

dítě do 5,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Bilyana Beach **** Nesebr

přímo u pláže

all inclusive



9.231,-

POLOHA    
Hotel Plamena Palace se stylovou ar-
chitekturou a příjemnou atmosférou je 
umístěn přibližně 200 m od severní plá-
že. Nachází se v klidnější zóně nedaleko 
hlavní nákupní ulice města. Hotel získal 
dvakrát cenu pro "Nejlepší hotel v Pri-
morsku" a v roce 2012 byl odměněn za 
zvláštní příspěvek v sektoru cestovního 
ruchu.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, lobby 
bar, grill, fitness, jacuzzi, venkovní bazén, 
dětský bazén, dětské hřiště, herna pro 
děti, tenisové kurty, stolní tenis, kulečník, 
hřiště na volejbal a házenou, dětská po-
stýlka. Za poplatek: bezdrátové interne-
tové připojení, trezor, parkoviště, garáž, 
prádelna, žehlírna, zapůjčení jízdních kol 
a skútrů.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 při-
stýlek. Pokoje jsou vybaveny moderním 
nábytkem, koupelnou se sprchou, WC, 
klimatizací, TV, fénem, telefonem, mini-
barem (za příplatek).
STRAVA
Snídaně (8.00-10.00) formou švédských 
stolů je zahrnuta v ceně. Na místě mož-
nost dokoupení večeří (18.00-21.00) za 
příplatek.
PLÁŽ
Písečná severní pláž s pozvolným vstu-
pem cca 200 m od hotelu. Lehátka a slu-
nečníky na pláži, kurzy potápění a vodní 
sporty za poplatek.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � blízko pláže
 � snídaně v ceně
 � 1. dítě do 13,99 let  

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Bulharsko

dítě do 13,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně snídaně

Hotel Plamena Palace ****Primorsko

novinka



8.791,-

POLOHA     
Hotel je umístěn v  první linii hotelů pří-
mo u severní pláže, na kterou se prochá-
zí přes písečné duny (cca 80m). Vzdále-
nost od obchodního centra letoviska je 
přibližně 10 minut chůze.
VYBAVENÍ  
Vstupní hala s  recepcí, výtah, klimatizo-
vaná restaurace a bar, venkovní terasa. 
K dispozici bazén, lehátka a slunečníky 
u bazénu zdarma. Sejf na recepci za po-
platek. Ve společných prostorách v  pří-
zemí k dispozici bezplatně Wi-Fi. 
POKOJE   
Klimatizované pokoje jsou vybaveny 
koupelnou se sprchovým koutem,  WC 
a fénem, kabelovou TV, menší lednič-
kou, balkonem. Možnost 1 - 2 přistýlek. 
Všechny pokoje mají přímý nebo částeč-
ný výhled na moře. 
STRAVA  
Snídaně formou bufetu je zahrnuta 
v  ceně. Možnost dokoupení večeří za 
poplatek na místě.
PLÁŽ   
Hotel je umístěn přímo u severní píseč-
né pláže s pozvolným vstupem, na kte-
rou se prochází přes písečné duny (cca 
80 m). Půjčování lehátek a slunečníků 
na pláži za poplatek. Na pláži nabídka 
vodních sportů, občerstvení, plážové 
masáže, plážové bary.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava, Pardubice
 � 8, 11 a 12 denní
 � blízko pláže
 � snídaně v ceně
 � 1. dítě do 11,99 let  

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně snídaně

Hotel Ancora Beach *** Primorsko
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exkluzivně jen u CK ANCORA

přímo u pláže



9.671,-

8.615,-

POLOHA     
Oblíbený hotel se 170 renovovanými 
pokoji je obklopen pečlivě udržovanou 
zahradou a umístěn v klidnějším prostře-
dí, přibližně 250 m od severní písečné 
pláže. Vzdálenost od obchodního a spo-
lečenského centra letoviska cca 250 m.
VYBAVENÍ   
Klimatizovaná vstupní hala s  recepcí, 
lobby bar, restaurace, restaurace à la 
carte, bazén s  dětskou částí (lehátka a 
slunečníky u bazénu bez poplatku), kok-
tejl bar u bazénu, venkovní fitness, smě-
nárna, dětský koutek. Sejf, billiard, stolní 
tenis a tenisové kurty za poplatek. Wi-Fi 
připojení za poplatek.
POKOJE  
Dvoulůžkové pokoje vybavené klimati-
zací (v ceně), ledničkou, satelitní televizí, 
koupelnou se sprchou a WC, balkonem, 
možnost 2 přistýlek. 
STRAVA   
Snídaně nebo polopenze (snídaně a ve-
čeře) formou švédských stolů. 
PLÁŽ  
Vzdálenost od severní písečné pláže 
s  pozvolným vstupem do moře je cca 
250 m, půjčování lehátek a slunečníků 
na pláži za poplatek. Na pláži široká na-
bídka vodních sportů, občerstvení, plá-
žové masáže, plážové bary.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava, Pardubice
 � 8, 11 a 12 denní
 � snídaně nebo    

 polopenze v ceně
 � klimatizace v ceně
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně polopenze

včetně snídaně

Hotel Belitza ***+Primorsko

oblíbený hotel



11.431,-

POLOHA     
Jeden z nejlepších hotelů v letovisku je 
situován cca 250 m od severní písečné 
pláže. Vzdálenost od obchodního a spo-
lečenského centra letoviska přibližně 
250 m.  
VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s  recepcí, cen-
trální klimatizace, bezbariérový přístup, 
výtah, restaurace s  venkovní terasou, 
venkovní bazén s hydromasážními trys-
kami, dětský bazén (lehátka a sluneční-
ky u bazénu bez poplatku), bazénový 
bar, dětské hřiště, fitness (za poplatek). 
Wi-Fi připojení ve společných prosto-
rách i na pokojích zdarma. 
POKOJE    
Dvoulůžkové pokoje s individuálně ovlá-
danou klimatizací, lednička, kabelová 
televize, telefon, koupelna se sprchou 
(nebo vanou), WC a fénem, balkon. Mož-
nost jedné nebo dvou přistýlek.
STRAVA    
Strava all inclusive formou bufetu je 
zahrnuta v ceně (10.00-22.00). Snída-
ně (8.00-10.00), pozdní snídaně (11.00-
12.00) - sendviče, toasty, pečivo, ovoce 
a další, obědy (12.30-14.00), odpolední 
svačina (15.00-16.00) - pizza, toasty, sen-
dviče, cukrovinky, koláče a jiné dezerty 
a večeře (18.00-20.00) formou bufetu, 
bazénový bar (08.00-24.00) v rámci 
all inclusive (10.00-22.00) nabízí místní 
alkoholické - pivo, červené a bílé víno, 
vodka, gin, brandy, whisky a nealkoho-
lické nápoje - káva, čaj, ledový čaj, růz-
né druhy džusů, cola, fanta, sprite, tonic, 
soda, minerální voda a několik druhů 
koktejlů.
PLÁŽ    
Vzdálenost od severní písečné pláže 
s  pozvolným vstupem do moře je cca 
250 m, půjčování lehátek a slunečníků 
na pláži za poplatek. Na pláži široká na-
bídka vodních sportů, občerstvení, plá-
žové masáže, plážové bary.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní 
 � klimatizace v ceně
 � all inclusive v ceně
 � oblíbený hotel
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Bulharsko

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Queen Nelly ***+ Primorsko

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

all inclusive



8.615,-

POLOHA    
Oblíbený hotel rodinného typu s pří-
jemnou atmosférou se nachází u centra 
letoviska a 150 m od písečné pláže. Do-
volená je vhodná pro všechny věkové 
kategorie. 
VYBAVENÍ  
Vstupní hala s  recepcí, možnost připo-
jení k  Wi-Fi zdarma v  hale hotelu, TV 
místnost, restaurace, bar, dětský koutek, 
možnost zapůjčení dětské postýlky (za 
poplatek), trezor k dispozici na recepci 
hotelu (za poplatek).  Součástí hotelu je 
obchůdek s drobným zbožím.
POKOJE   
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistý-
lek jsou vybaveny klimatizací, ledničkou, 
satelitní TV, koupelnou se sprchou, WC, 
fénem, balkonem. Všechny pokoje mají 
Wi-Fi připojení k internetu zdarma.
STRAVA   
Snídaně formou švédských stolů. Na 
místě možnost dokoupení večeří za pří-
platek.
PLÁŽ   
Vzdálenost od severní písečné pláže 
s pozvolným vstupem do moře je 150 m. 
Na pláži slunečníky a lehátka (za popla-
tek), široká nabídka vodních sportů, plá-
žové masáže, plážové bary, občerstvení.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava, Pardubice
 � 8, 11 a 12 denní
 � 150 m od pláže
 � 1. dítě do 11,99 let   

 - pobyt zdarma
 � Wi-Fi na pokojích zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně snídaně

Hotel Extasy ***Primorsko

oblíbený hotel

exkluzivně jen u CK ANCORA 



9.495,-

8.615,-

POLOHA     
Výborná poloha v  klidnějším prostředí 
přímo u písečných dun, přes které se 
prochází necelých 100 m na severní 
písečnou pláž. Vzdálenost od hlavní  
obchodní a společenské třídy letoviska 
cca 300 m.  
VYBAVENÍ   
Oblíbený hotel s  35 pokoji je vybaven 
bazénem se slunečníky a lehátky, 
vstupní halou s  recepcí, restaurací 
s  celodenním provozem, barem a ven-
kovní terasou. Možnost Wi-Fi.
POKOJE   
Dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny 
klimatizací, ledničkou, kabelovou te-
levizí, koupelnou se sprchou a WC, 
balkonem se stolkem a židlemi. Možnost 
1 přistýlky. 
STRAVA   
Snídaně nebo polopenze formou švéd-
ských stolů zahrnuta v ceně.  
PLÁŽ   
Vzdálenost od severní písečné pláže 
s  pozvolným vstupem do moře je cca 
100 m, půjčování lehátek a slunečníků 
na pláži za poplatek. Na pláži široká na-
bídka vodních sportů, občerstvení, plá-
žové masáže, plážové bary.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava, Pardubice
 � 8, 11 a 12 denní
 � výborná poloha u pláže
 � klimatizace v ceně
 � bazén se slunečníky   

 a lehátky zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně polopenze

včetně snídaně

Hotel Penelopa *** Primorsko

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

oblíbený hotel blízko pláže



7.559,-

POLOHA   
Velmi oblíbený penzion rodinného typu 
je umístěn v  klidnější části letoviska, 
8 - 10 minut od severní nebo jižní plá-
že, vzdálenost od hlavní obchodní třídy 
přibližně 5 - 7 minut chůze. V minulých 
letech byla provedena kompletní rekon-
strukce pokojů a koupelen. Penzion má 
menší vnitřní restauraci s barem a nava-
zující stylovou venkovní krytou terasu se 
stoly a židlemi. Ve vzdálenosti asi 100 m 
jsou tenisové kurty s umělým povrchem 
a cca 200 m je místní aquapark. S maji-
telem penzionu je možné se dohovořit 
česky. V restauraci možnost připojení  
k Wi-Fi zdarma.
UBYTOVÁNÍ    
Zajištěno ve dvoulůžkových pokojích ne- 
bo čtyřlůžkových apartmánech. 
POKOJE   
Dvoulůžkový pokoj je vybaven kabelo-
vou televizí, ledničkou, varnou konvicií 
s příslušenstvím, balkonem a koupelnou 
se sprchou, WC a fénem. Možnost při-
stýlky. Čtyřlůžkový apartmán se skládá 
ze dvou samostatných pokojů do kte-
rých je vstup z předsíňky. Každý z obou 
pokojů je vybaven kabelovou televizí, 
ledničkou, varnou konvicí a balkonem. 
Koupelna se sprchou, WC a fénem je u 
čtyřlůžkových apartmánů v předsíni a je 
vždy pro oba pokoje společná. Možnost 
1 - 2 přistýlek. 
STRAVA   
Snídaně formou švédských stolů jsou 
zahrnuty v ceně. Možnost zakoupení ve-
čeří (výběr z menu) na místě. 
PLÁŽ   
Letovisko má dvě rozlehlé pláže, se-
verní a jižní, s  velmi jemným pískem a 
pozvolným vstupem do moře. Půjčování 
lehátek a slunečníků za poplatek. Na 
obou plážích široká nabídka vodních 
sportů, plážové masáže, občerstvení, 
plážové bary. Vzdálenost od pláže cca 
8 - 10 min. chůze.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � blízko tenisových kurtů  

 a aquaparku
 � 1. dítě do 11,99 let   

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně snídaně

Penzion Diamant **+Primorsko

Aqualand Primorsko



7.911,-

POLOHA 
Oblíbený penzion se nachází v klidnější 
části letoviska, přibližně 8-10 minut chůze 
od severní nebo jižní písčité pláže a 5-7 
minut od obchodního centra. Penzion 
má vlastní vnitřní a stylovou venkovní re-
stauraci s grillem a menší dětský koutek. 
Zadním  traktem objekt navazuje na ve-
řejný dětský park s pískovištěm, houpač-
kami, atd. Ve vzdálenosti asi 70 m jsou 
tenisové kurty s umělým povrchem a cca  
150 m je vybudovaný aquapark. V restau-
raci možnost připojení k Wi-Fi zdarma.
UBYTOVÁNÍ 
Zajištěno ve dvoulůžkových, třílůž-
kových nebo čtyřlůžkových pokojích 
s možností jedné nebo dvou přistýlek - 
maximálně pro 5 osob. 
POKOJE 
Všechny pokoje jsou vybaveny lednič-
kou, kabelovou televizí, varnou konvicí 
s příslušenstvím, balkonem a koupelnou 
se sprchou, umyvadlem a WC. 
STRAVA 
Snídaně formou švédských stolů jsou 
zahrnuty v ceně,  možnost večeří (výběr 
z menu) ve vlastní restauraci za poplatek 
na místě. 
PLÁŽ 
Letovisko má dvě rozlehlé pláže, sever-
ní a jižní, s velmi jemným pískem a po-
zvolným vstupem do moře.  Půjčování 
lehátek a slunečníků za poplatek. Na 
obou plážích široká nabídka vodních 
sportů, plážové masáže, občerstvení, 
plážové bary.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � lednička, televize, varná  

 konvice na pokoji
 � blízkost tenisových kurtů 

 a aquaparku
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně snídaně

Penzion Ivajlo **+ Primorsko
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Bulharsko

Hotel Kamenec ****Kiten

oblíbený hotel

all inclusive

exkluzivně jen u CK ANCORA



10.375,-

POLOHA    
Komfortní čtyřhvězdičkový hotel je umís-
těn cca 30 m od severní písečné pláže 
Kitenu. Vzdálenost od obchodního a 
společenského centra letoviska přibliž-
ně 200 m. Hotel splňuje požadavky i 
náročné klientely.
VYBAVENÍ 
Hala s  recepcí, Wi-Fi připojení ve spo-
lečných prostorách i na pokojích zdarma, 
centrální klimatizace, lobby bar, výtah, 
restaurace s terasou, bazén (lehátka a 
slunečníky u bazénu bez poplatku), kok-
tejl bar u bazénu, dětský bazén, cafe bar, 
sauna (za poplatek), dětský koutek, sejf 
(za poplatek), masáže, fitness (za popla-
tek), billiard, assistenční lékařská služba. 
Animační programy pro děti.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s klimatizací vyba-
vené satelitní televizí,  telefonem s  pří-
mou volbou, minibarem, koupelnou se 
sprchou a WC, fénem, balkonem. Mož-
nost 1 nebo 2 přistýlek. 
STRAVA
Program all inclusive zahrnuje snídaně 
(8.00-10.00), obědy (12.30-14.30), veče-
ře (19.00-21.00) formou bufetu, občer-
stvení během dne – čaj, káva, zákusky, 
sendviče, pizza, koláče (10.00-18.00), 
neomezená konzumace nealkoholic-
kých - čaj, káva, džus, nápoje z post-
mixu a místních alkoholických nápojů 

- červené a bílé víno, pivo, rakie, vodka, 
brendy a jiné (8.00-21.00). Neomezená 
konzumace těchto nápojů také v  baru  
u bazénu (10.00-23.00) a zmrzlina v baru 
u bazénu (16.00-18.00).  
PLÁŽ
V těsné blízkosti hotelu (30 m) je několik 
set metrů dlouhá písečná pláž s pozvol-
ným vstupem do moře, půjčování lehá-
tek a slunečníků na pláži za poplatek. 
Široká nabídka vodních sportů, občerst-
vení, plážové bary, tobogány, atd.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava, Pardubice
 � 8, 11 a 12 denní
 � komfortní hotel u pláže 
 � all inclusive v ceně 
 � exkluzivně pouze   

 u CK ANCORA
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Bulharsko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Kamenec **** Kiten

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7
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Nabídka výletů z Elenite, 
Slunečného pobřeží, Nesebru, 
Sv. Vlasu

Bulharsko

Modrá mešita, Hipodrom (v ceně) či 
Velký bazar, Egyptský bazar (indivi- 
duálně ve volném čase), palác Topkapi, 
Chrám sv. Sofie, jsou pouhým výčtem 
památek, které budete moci navštívit 
během poznávacího zájezdu orientova-
ného dle rozsahu na den či dva včetně 
českého průvodce. Díky poloze letovis-
ka, ve kterém se nacházíme, je vzdále-

Jeden z nejoblíbenějších výletů za-
počne procházkou po úzkých uličkách 
romantického Nesebru, který byl pro 
svou unikátní architekturu zařazen na 
listinu chráněných památek organizace 
Unesco (včetně českého průvodce a 
možnosti nakupování).
Ve večerních hodinách (cca 30 minut 
cesta) se s celou skupinou přemístíme 

nost kratší než z většiny tureckých letovi-
sek. Jednodenní verze - snídaně a oběd 
v 4* hotelu. Dvoudenní verze zahrnuje 
navíc ubytování ve 4* hotelu v  centru 
města včetně polopenze.

Orientační ceny: 1 denní verze 62 € - do-
spělí, 31 € - děti, 2 denní verze 89 € - do-
spělí, 45 € - děti.

do malebné vesničky Bata. Zde na Vás 
bude čekat bohatý program zahrnující 
úvodní přípitek pálenky Rakya, hostinu o 
4 chodech (šopský salát, polévka, grilova-
né kuřecí maso, banica, meloun či třešně 
jako dezert), neomezenou degustaci bul-
harských vín, Nestinarský tanec na žha-

vém uhlí, folklórní tance, originální soutě-
že a na závěr diskotéku (i v průběhu pro-
gramu živou kapelu). Příjezd na Slunečné 
pobřeží kolem půlnoci.
 
Orientační ceny: 
28  € - dospělí, 15 € - děti.

Hlavním programem návštěvy 3. největ-
šího města bulharské republiky bude 
nezapomenutelná delfíní show. V přípa-
dě, že jste delfíní show v životě neviděli, 
vřele doporučujeme. Po návštěvě delfi-
nária následuje 1h - 1,5h rozchod po cen-

Toužíte-li zažít nevšední zážitek plný 
dobrodružství a adrenalinu, projet se vo-
jenským Jeepem po vesničkách, horách, 
lesích, přes řeky, navštívit nejvyšší bod 
slunečného pobřeží, zastřílet si ze vzdu-
chové pistole, navštívit soukromou zoo, 
klášter, palírnu tradiční bulharské pálen-
ky Rakya včetně ochutnávky, popřípadě 
poobědvat v typické bulharské vesnici, 
je tento výlet určen právě pro Vás! Vše 
zde popsáno je zahrnuto v ceně.

Orientační ceny:
38 € - dospělí, 20 € - děti.

Po příjezdu do přístavu následuje plavba 
na otevřeném moři. V relaxační atmosfé-
ře můžete rybařit i bez předchozích zna-
lostí a samozřejmě se i se svými úlovky 
vyfotit. Kapitán je poté pro vás připraví 
na grilu. Zapomenete na všední starosti 
daleko od pevniny a načerpáte síly na 
další horké odpoledne na pláži. Vybavení 
(udice, návnady) a oběd je v ceně. Dél-
ka závisí na tom, jak ryby budou brát. Při 
troše štěstí je možnost zahlédnout černo-
mořské delfíny.
Orientační ceny: 
33 € - dospělí, 19 € - děti.

tru Varny s možností nákupů za výrazně 
nižší ceny. 

Orientační ceny:
30 € - dospělí, 16 € - děti

Výlet započneme návštěvou kláštera v 
městečku Pomorie, poté budete mít 30 
minut volný čas na individuální prohlídku. 
Dále budeme pokračovat  po jednom z 
nejstarších a nejúchvatnějších měst bul-
harského Černomoří - Sozopolu, kde na 

Užijte si přibližně 5-ti hodinovou plavbu 
na jachtě Kariby podél celého centrálního 
pobřeží bulharského Černomoří s úchvat-
ným panorámatem Nessebaru, Elenite 
a Svatého Vlasu. Záleží jen na Vás, jest-
li se rozhodnete opalovat, relaxovat či 
koupat. Pohoštění je formou all inclusive, 

Jak si nejlépe vychutnat okouzlující, ro-
mantický a nezapomenutelný západ slun-
ce? Představte si 2 hodiny na jachtě se 
sklenkou sektu v ruce a nádherný výhled 

Celodenní výlet plachetnicí spojený s pik-
nikem (neomezená konzumace ryb, vína, 
alkoholických a nealkoholických nápojů). 
Kapitán připraví speciálně pro Vás vyni-
kající hostinu v blízkosti pláže v podobě 

Vás bude čekat prohlídka včetně čes-
kého průvodce a na závěr nakupování 
ve  městě Burgas v originálních obcho-
dech za super ceny!
Orientační ceny: 
15 € - dospělí, 10 € - děti. 

zeleninové saláty, zmrzliny, pivo, víno či 
nealkoholické nápoje včetně animačního 
programu a skluzavky (od 130cm).

Orientační ceny: 
34 € - dospělí, 19 € - děti.

na staré město Nesebru, pobřeží Ravda, 
Svatý Vlas, Elenite...
Orientační ceny: 
26 € - dospělí, 13 € - děti.

grilovaných makrel a masa. Možnost kou-
pání či potápění!

Orientační ceny:
 33 € - dospělí, 19 € - děti.

Istanbul - brána orientu, 1denní či 2denní

Bulharský večer ve vesničce Bata spojený s návštěvou Nesebru

Delfinárium ve Varně

Jeep safari Rybolov

Sozopol - historie, nákup

Loď Kariby, slunce, vlny, zábava

Západ slunce na jachtě

Piknik na jachtě
Podrobnosti ke každému výletu Vám sdělí na místě delegát cestovní kanceláře. Vý-
lety jsou organizovány ve spolupráci s bulharskou agenturou a jsou pořádány za 
předpokladu dostatečného zájmu klientů. Výlety jsou provázeny česky mluvícím 
průvodcem. Výlety je možné zakoupit na místě. Ceny jsou orientační a mohou být v 
průběhu sezóny změněny. 
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Výlet do historicky nejvýznamnějšího 
města celého Bulharska. Nessebar je 
místem s tisíciletou historií, zachoval si 
starobylý ráz a pro svojí unikátní architek-
turu byl zařazen na listinu památkových 
míst chráněných organizací UNESCO. Po 
prohlídce města se pokračuje pár kilome-
trů směrem do vnitrozemí, kde v typické 
bulharské vesničce Bata navštívíme sty-

Zhruba hodinová projížďka loďkou  
v  okolí pobřeží. Vyplouvá se z primor-
ského přístavu směrem k letovisku Kiten, 
kde kapitán potom stáčí své kormidlo a 

lovou restauraci s tradiční bulharskou 
kuchyní. Atrakcí je chůze po žhavém 
uhlí a folklórní vystoupení v krojích. V 
ceně výletu je večeře a konzumace bílé-
ho a červeného vína, které si sami neo-
mezeně stáčíte přímo ze soudků.

Orientační cena: 
33 € - dospělí, 28 € - děti do 10 let.

okružní jízdou se vracíte zpět do přístavu.

Orientační cena: 
8 € - dospělí, 5 € - děti do 10 let.

Po příjezdu do Istanbulu, který je od 
letovisek vzdálený 400 km následuje 
okružní jízda autobusem starou částí 
města a přejezd přes Bosporský most 
na část asijskou. Následuje pěší výlet 
starým městem, kde navštívíte památky 
jako Hagia Sofia, palác Topkapi, Modrá 
mešita, Grand Bazar, Yerebatan, náměstí 
Hipodrom. Ve volném čase po prohlídce 
nejvýznamnějších istanbulských pamá-
tek, máte možnost si přímo u průvodce, 
který Vám bude po celou dobu k dispo-

U tohoto výletu máte na výběr ze dvou 
variant.
1-DENNÍ VÝLET DO ISTANBULU
Odjezd v noci klimatizovaným autobu-
sem, ráno příjezd do Istanbulu. Prohlídka 
města s  návštěvou Modré mešity, Hi-
podromu, obchodů s koženými oděvy a 
zlatem. Přejezd přes Bospor do asijské 
části, ubytování v hotelu 3*** (vybavení 
pokoje – klimatizace, koupelna s WC a 
fénem, TV, telefon, minibar) v historickém 
centru města. Následuje oběd formou 
švédských stolů v hotelu. Osobní volno. 
Ve večerních hodinách odjezd do Bul-
harska. 

Orientační cena: 105 €.

2-DENNÍ VÝLET DO ISTANBULU 
Odjezd v   noci klimatizovaným autobu-
sem, ráno příjezd do Istanbulu. Prohlídka 
města s návštěvou Modré mešity, Hi-

Během tohoto půldenního výletu se po-
díváte do města Balčik, kde navštívíte 
botanické zahrady a letní sídlo královny 
Marie, keramické dílny pro výrobu typic-
ké bulharské keramiky. Výlet pokračuje 

3-hodinová plavba na jachtě vybavené 
pro námořní bitvy včetně animačních 
programů, rybolovu, speciální animace 
pro děti včetně masek, hledání pirátské-

3-hodinová plavba na moři za účelem ry-
bolovu. V ceně je zahrnuto zapůjčení ry-
bářského vybavení, oběd na palubě (rybí 

Nejatraktivnější zážitek z Vaší dovolené! 
Návštivte s námi delfinárium ve Varně 
spojené s prohlídkou města s  možností 

zici a Istanbulem provádět, zakoupit dvou-
hodinový výlet lodí po Bosporu, kdy máte 
možnost veškeré památky vidět z moře. 
Dvoudenní výlet je založen na stejném 
principu, s tím rozdílem, že máte zajiště-
no ubytování ve tříhvězdičkovém hotelu 
v centru města a druhý den slouží celý k 
čerpání osobního volna.

Orientační cena: 
1denní - 50 € - dospělí, 40 € - děti do 10 let, 
2denní - 85 € - dospělí, 75 € - děti do 10 let

podromu, obchodů s koženými oděvy a 
zlatem. Přejezd přes Bospor do asijské 
části, ubytování v hotelu 3*** (vybavení 
pokoje – klimatizace, koupelna s WC a fé-
nem,  TV, telefon, minibar) v  historickém 
centru města. Následuje oběd formou 
švédských stolů v hotelu. Osobní volno. 2. 
den máte osobní volno s možností návště-
vy různých památek a atrakcí: návštěva 
paláce Dolmabahce 25 Euro, projížďka 
lodí po Bosporu, návštěva egyptského 
trhu 25 Euro, návštěva klubu s bohatým 
programem (estráda, břišní tance, večeře) 
33 Euro, návštěva obchodů v nákupním 
centru Forum, možnost návštěvy 3. nej-
většího aquaria na světě Turkuazoo (více 
než 10 000 druhů mořských živočichů na 
ploše 8.000 m²) 13 Euro dospělí, 6 Euro 
děti od 12 let, zdarma děti do 5,99 let. 
Kolem 19. hodiny odjezd autobusem do 
Bulharska.
Orientační cena: 140 €.

na mys Kaliakra – nejdelší a nejkrásnější 
mys Černého moře s ruinami středo-
věké pevnosti. V ceně výletu je zahrnuta 
doprava, průvodce, vstupy a pojištění.
Orientační cena: 27 €.

ho pokladu. V ceně je zahrnuto občerst-
vení (chlebíčky, pivo, rum, nealkoholické 
nápoje, minerální voda.
Orientační cena: 26 €.

jídla, saláty, pivo, nealkoholické nápoje, 
dopravu do a z přístavu).
Orientační cena: 26 €.

osobního volna. V ceně doprava, prů-
vodce, vstupné.
Orientační cena: 30 €.

Výlet do druhého historicky nejvýznam-
nějšího města Bulharska, které leží neda-
leko letovisek Kiten a Primorsko. Při pro-
hlídce staré části města Sozopol, nebo-li 
Staré Apolonie, budete mít možnost vidět 
a v případě zájmu také navštívit pravo-
slavné kostely a další sozopolská unika. 
Jako například hradby, které obklopují 
značnou část města, staré dřevěné, krás-
ně zachovalé domy, pocházející z  obdo-
bí národního obrození a přístav.

Orientační cena: 
12 € - jednotná cena.

Po zhruba hodinové plavbě loďkou 
se vylodíte na hraničním výběžku Pri-
morska - mysu Maslen Nos, kde se na 
mušličkové pláži a na začátku chráněné 
krajinné oblasti koná piknik. V ceně je 
zahrnut oběd a nápoj dle Vašeho výbě-
ru. Na mušličkové pláži máte možnost 
koupání, opalování a šnorchlování, kdy 
si můžete od kapitána zapůjčit šnorchl a 
masku a zkusit se potopit k vraku, který 
leží nedaleko od pláže. V ceně výletu 
máte lehátka a slunečníky.
Orientační cena: 
20 € - dospělí, 15 € - děti do 10 let.

Nesebr a vesnička Bata

Lodí kolem Primorska

Istanbul - 1denní, 2denní

Istanbul - 1denní, 2denní Balčik - Kaliakra

Pirátská fiesta

Rybolov

Varna - delfinárium

Sozopol Piknik

Rychlý přístup
z Vašeho tabletu
nebo smartphonu
přes QR kód

Bulharsko

Nabídka výletů z Primorska a Kitenu

Nabídka výletů ze Zlatých písků

Podrobnosti ke každému výletu Vám sdělí na místě delegát cestovní kanceláře. Vý-
lety jsou organizovány ve spolupráci s bulharskou agenturou a jsou pořádány za 
předpokladu dostatečného zájmu klientů. Výlety jsou provázeny česky mluvícím 
průvodcem. Výlety je možné zakoupit na místě. Ceny jsou orientační a mohou být v 
průběhu sezóny změněny. 

Podrobnosti ke každému výletu Vám sdělí na místě delegát cestovní kanceláře. Výlety 
jsou organizovány ve spolupráci s bulharskou agenturou a jsou pořádány za předpo-
kladu dostatečného zájmu klientů. Výlety jsou provázeny česky mluvícím průvodcem. 
Výlety je možné zakoupit na místě. Ceny jsou orientační a mohou být v průběhu se-
zóny změněny. 





Termín: 7. 6. – 15. 6. 2016 Ceny: viz ceník str. 175 

Program 9 denního zájezdu - tam ,  zpět 
1. den odjezd z ČR v časných ranních hodinách, nástupní místa dle zvo-

lené trasy, transfer do Bulharska

2. den ranní příjezd do letoviska, ubytování, strava dle výběru

3. - 8. den pobyt u moře, strava dle výběru

9. den snídaně, odlet z Burgasu do Prahy, Brna, Ostravy

Příklad: 
Termín leteckého zájezdu je 15.6. – 22. 6. 2016. Znamená to, že příjezd 
účastníka s vlastní dopravou je 15.6. nejdříve ve 14.00 hod., odjezd 22.6. 
do 10.00 hod. V ceně pobytu je 7 noclehů, 7x strava dle zvoleného typu.
 
V ceně není zahrnuto parkování. 
Informace o možnostech parkování a ceně bude klientovi sdělena při 
rezervaci.
 
V ceně není zahrnuto cestovní pojištění. 
Cestovní kancelář ANCORA nabízí komplexní cestovní pojištění Generali 
včetně léčebných výloh a storna zájezdu. Cena pojištění činí 30 Kč/oso
ba/den. Do celkové ceny pojištění se zahrnuje i doba jízdy tam i zpět.

Příklad:
Katalogová cena leteckého zájezdu: 8.990,. Cena pro účastníky s vlast
ní dopravou včetně zvoleného typu stravy činí: 8.990 Kč – 5.990 Kč = 
3.000 Kč. Stejný výpočet ceny platí i pro děti nebo dospělé osoby na 
přistýlce. V ceně je zahrnut delegátský servis po dobu pobytu a možnost 
fakultativních výletů.
Podmínkou účasti je volba stejného termínu a služeb jaké jsou 
uvedeny v katalogu. 
Je možné zvolit 8-denní, 11-denní nebo 12-denní pobyt. 
Volba jiné délky pobytu není možná. 
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Bulharsko vlastní dopravou?

Bulharsko kombinované zájezdy

 při objednávce 46 a více osob

není nic jednoduššího…
  zvolte termín a hotel dle katalogu
  ověřte dostupnost zájezdu

  z katalogové ceny odečtěte 5.990 Kč 
  zaplaťte a vy jeďte

Doprava autobusem při cestě tam je prováděna s pravidelnými zastávkami na občerstvení. Po dobu pobytu možnost fakultativních výletů.
Přílet na letiště při cestě zpět: Praha, Brno, Ostrava.

Nástupní místa při cestě autobusem: Praha, Brno, Ostrava, Bratislava

Cena zahrnuje: Autobusovou dopravu při cestě tam, leteckou dopravu z Burgasu při cestě zpět, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, 
transfer z letoviska na letiště Burgas, 7x ubytování, 7x stravu dle zvoleného typu, místní poplatky, delegátské služby, pojištění cestovní kanceláře pro 
případ úpadku.

Cena nezahrnuje: Komplexní cestovní pojištění GENERALI 
včetně léčebných výloh a storna zájezdů 30 Kč na osobu a den: 9 denní 270 Kč.

Nabídka velmi žádaných a oblíbených zájezdů s kombinovanou dopravou.
Využijte možnosti spojení autobusové a letecké dopravy za skvělé ceny.

tam autobusem 
zpět letecky do

  provize za zprostředkování 
  místa zdarma
  volba odjezdového místa
  trasa dle požadavků zákazníka

Pro volbu zájezdu s vlastní dopravou není možné využít jakékoliv slevy – 
např. slevy za včasný nákup, slevy last minute apod.

5.975,- Kč

Prahy, Brna, Ostravy

Cena za osobu po slevě 12 % od



TURECKO
často nazývané mostem mezi Asií a 
Evropou, se rozkládá na poloostrově 
Malá Asie, kde zabírá plochu přibližně 
750.000 km2 a z menší části na Balkán-
ském poloostrově s rozlohou necelých 
24.000 km2. Zmíněné označení Turecka 
můžeme chápat i doslovně, v největším 
tureckém městě Istanbul se nachází 
most přes Bosporskou úžinu spojující 
oba kontinenty.  Evropská část území se 
nazývá Thrákie a od asijské části Ana-
tolie je oddělena úžinami Dardanely a 
Bospor a mezi nimi ležícím Marmarským 
mořem. Na severu omývá břehy státu 
Černé moře, na jihu Středozemní a na 
západě moře Egejské. Od východu k zá-
padu měří více než 1500 km, délka jeho 
pobřeží činí 7200 km. Nejvyšší horou 
Turecka je Velký Ararat - 5137 m. Podne-
bí na pobřeží je středomořské. Země je 
rozdělena do 76 provincií, každá provin-

MĚNA, VALUTY, VÝMĚNA PENĚZ 
Turecká měnová jednotka je TRY = tu-
recká lira. Vzhledem k inflaci je turecká 
lira  měnou velmi proměnlivou, její kurz 
se může změnit i několikrát za týden. 
Pokud se rozhodnete měnit euro či 
dolary na turecké liry, doporučujeme 
vyměnit si peníze častěji a v menších 
částkách. Nejlépe je měnit valuty ve 
směnárnách či bankách – v hotelových 
směnárnách bývají obvykle vysoké po-
platky. V obchodech a tržnicích je běžné 
platit přímo v eurech nebo amerických 
dolarech. Pokud vlastníte kreditní kar-
tu, můžete využít bankomatu, ten však 
vydává hotovost pouze v místní měně. 
V  přímořských letoviscích je běžné, že 
většina obchodů přijímá i kreditní karty. 
V   hotelech počínaje kategorií **** se 
kreditní karty běžně přijímají. V nižších 
kategoriích pouze výjimečně.
DOPRAVA, TAXI, 
PŮJČOVÁNÍ AUT, MOTOCYKLŮ
Autobusová doprava ve městech je 
ve většině případech zajišťována tzv. 
dolmušem - minibusem. Dolmuše jsou 
malé sběrné autobusy, které nemají 
pevný jízdní řád a kromě centra města 
nemají ani pevně stanovené zastávky. 
Dolmuše zastavují na znamení (máv-
nutí rukou apod.). Jízdné se platí přímo 
řidiči, cena jízdného je vyznačena na 
ceníku umístěném v blízkosti řidiče. 
Dolmušem se lze dopravit i z blízkosti 
hotelu do centra města. V autobusech 
ani v dolmuši se nedává spropitné. Ne-
považuje se za vhodné, aby vedle sebe 
seděli v autobuse muž a žena, kteří se 
navzájem neznají. Pokud Vás řidič pře-
sadí na jiné místo, nebraňte se. Pokud si 
budete chtít v Turecku zapůjčit automo-
bil nebo motorku, je nutné mít speciální 

cie má guvernéra a je pod správou kraje 
a regionu. Úředním jazykem je turečtina. 
Turecká měnová jednotka je TRY (turecká 
lira). Turecko není členem Evropské unie.
V Turecku žije přes 70 milionů obyvatel, 
většinu (80% populace) tvoří Turkové, vý-
znamnou menšinou jsou Kurdové (18 %). 
Nejdůležitější města Turecka jsou: Istan-
bul  (13 milionů obyvatel), hlavní město 
Ankara (4 miliony obyvatel) a Izmir (4 mi-
liony obyvatel). Většina obyvatelsta jsou 
muslimové (98%), z nichž 80% jsou sunni-
té a 20% šiité. K jejich pěti povinnostem 

daným vírou patří: 5 x denně se modlit, 
uznávání Alláha jako jediného boha a 
Mohameda jeho prorokem, poskytovat 
almužnu, dodržovat ramadán, vykonat 
cestu do Mekky.
V roce 1922 byl v  zemi zrušen sultanát 
a 29. října roku 1923 bylo Turecko pro-
hlášeno republikou. Prvním prezidentem 
se stal Mustafa Kemal Paša, Turky zvaný 
ATATÜRK - v překladu znamená „otec Tur-
ků“. Turci jej velice milují, jeho fotografie a 
obrazy visí nejen na úřadech a veřejných 
prostranstvích, ale i v domácnostech. Pod-

le Atatürkova zákona z roku 1926 byla 
oddělena moc státní od náboženské. Té-
hož roku si ženy již nemusely zahalovat 
obličeje a bylo jim umožněno oblékat se 
podle evropského stylu. Islámské nábo-
ženské právo bylo nahrazeno evropským 
právním systémem. 
Turecko je zemí, na jejíž půdě se tisíce 
let prolínají vyspělé kultury celého stře-
domoří. Turecký vliv v minulosti zanechal 
své stopy daleko za hranicemi své země 
a i v současné době významným způso-
bem ovlivňuje světové dění.

mezinárodní doložku k řidičskému průka-
zu, kterou vystavuje dopravní inspektorát. 
Většina taxíků má instalován taxametr, 
takže s cenou obvykle nebývá problém. 
Vždy je však výhodné informovat se na 
cenu jízdy předem. 
SPOLEČENSKÉ ZVYKLOSTI 
A OBYČEJE, VSTUP DO MEŠIT
Turecko je zemí velmi pohostinnou a tole-
rantní. Přesto je třeba nepodceňovat kul-
turní odlišnosti islámu a zejména respek-
tovat velkou úctu, která v Turecku patří 
islámu, státu a státním symbolům včetně 
zakladatele státu, Mustafy Kemala Atatür-
ka. Citlivým tématem je také kurdská 
otázka. Do mešit se vstupuje bez obuvi. 
Muži by měli mít dlouhé kalhoty, ženy pak 
kalhoty nebo dlouhou sukni, zahalená ra-
mena a zakryté vlasy. Pokud se klientovi 
naskytne možnost navštívit mešitu a není 
k tomu vhodně oblečen, lze si zapůjčit 
dané části oděvu přímo u mešity. Při ná-
vštěvě mešity je vždy nutno akceptovat 
zvyklosti a tradice dané země (a to nejen 
při návštěvě mešity) a tomu přizpůsobit 
i chování. Nikdy by se nemělo prochá-
zet před modlícím se člověkem a uvnitř 
mešity by se nemělo fotit s bleskem. Ve 
večerních hodinách je vhodnější, aby se 
mladá žena pohybovala v doprovodu jiné 
ženy nebo muže a nedoporučuje se příliš 
vyzývavé oblečení. Na návštěvě by bylo 
velkou urážkou nezout si boty.     
POBYT V HOTELU
Ve všech hotelech bez výjimky platí zá-
kaz donášet  do hotelu jídlo a pití z vněj-
ších lokalit.  V každém hotelu je na recep-
ci či v její blízkosti trezor, ve kterém si mů-
žete za poplatek uložit cenné předměty, 
cestovní doklady či peníze. Po příjezdu 
k hotelu doporučujeme zkontrolovat, 
zda máte všechna zavazadla. V případě, 

že tak neučiníte a později zjistíte, že jste 
zapomněli zavazadlo v autobuse, nemáte 
v případě ztráty nárok na náhradu a ne-
vyhnete se nepříjemným dohadům. Podle 
mezinárodních dohod musí být pokoje v 
hotelu v poslední den pobytu vyklizeny 
obvykle do 12:00 hod. Uložení zavazadel 
je možné v hotelové recepci, nebo v míst-
nosti k tomu určené. Elektrické zástrčky 
jsou stejné jako v ČR. U hotelového klíče 
bývá obvykle přiložena klíčenka, která se 
vkládá do speciální zásuvky umístěné při 
vchodu do pokoje. Tím se uzavře v pokoji 
elektrický okruh a je možné rozsvítit a po-
užívat el. zástrčky.
SPROPITNÉ  
V  hotelech vyšší kategorie se nechává 
spropitné portýrovi, který odnáší zavaza-
dla. V tureckých hotelech je také vypraco-
ván zvláštní systém kasiček na spropitné. 
Ty jsou uloženy na viditelných místech v 
různých částech hotelu. Např. pro recep-
ční je uložen na recepci, pro číšníky na 
baru, pro kuchaře u jídelních bufetů apod. 
Neočekává se od hosta, že bude dávat 
spropitné každý den, ale je obvyklé na 
konci pobytu v každé z těchto kasiček 
něco zanechat. Pokud je host spokojen 
s úklidem svého pokoje, může tuto služ-
bu ohodnotit tím, že zanechá spropitné 
pokojské např. na nočním stolku. Dále 
se klient může setkat s tím, že pokud se 
zúčastní nějakého organizovaného fakul-
tativního výletu, bude s největší pravdě-
podobností vybíráno spropitné pro řidiče 
autobusu.
NAKUPOVÁNÍ  
Turci velmi rádi obchodují. Obchod není 
jenom způsob obživy nebo povolání, ale 
je to hra. Ta má však svá pravidla a je 
vázaná na určitá místa. Obecně platí, že 
v kamenném obchodě bývá cena pevná, 

je napsaná na cenovce a není slušné o 
ní diskutovat. Na bazaru nebo v malém 
pouličním krámku je možné smlouvat. 
Podle některých pramenů se nesmlou-
vá při nákupu potravin.   
ŠPERKY  
Zlato dostanete v Turecku všude a lev-
ně, ale nesmíte je všude a levně koupit. 
Vždy je třeba vybírat kamenný obchod, 
nikdy nekupovat na ulici nebo na běž-
ném bazaru. Některé obchody mají na 
svých dveřích certifikát, že majitel je pl-
noprávným členem cechu zlatníků. Zde 
je již určitý předpoklad, že si neodveze-
te domů vyleštěný plíšek. Samostatnou 
kapitolou jsou výrobny šperků, které 
můžete navštívít a pozorovat zlatníky při 
práci. Po prohlídce dílen Vás odvedou do 
jiných místností, kde Vám nabídnou malé 
občerstvení a kde si můžete dále prohlí-
žet nekonečné vitríny s klenoty. Pokud 
zatoužíte po něčem, co zrovna nemají na 
skladě, jsou ochotni Vám šperk vyrobit 
na míru a za pár dní dovézt až do hotelu, 
samozrejmě zadarmo.
VÝVOZ RŮZNÝCH PŘEDMĚTŮ 
A ZBOŽÍ    
Z Turecka je zakázáno vyvážet předměty 
starší 20-ti let. Doporučujeme klientům, 
aby cennější dárkové a upomínkové 
předměty nakupovali s opatrností. V his-
torických lokalitách a chrámech, někdy i 
na pobřeží, můžete nalézt množství úlom-
ků amfor a jiných keramických předmětů. 
Není však rozumné odvážet si do vlasti 
velké množství těchto věcí, přestože jste 
je našli na zemi. Případné kontroly na 
letišti hodnotí tento čin jako vážný delikt.
VSTUPNÍ PODMÍNKY
Je vyžadován pas s délkou platnosti ales-
poň 150 dní od vstupu do země.
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Užitečné informace

Oficiální název:  Turecká republika
Hlavní město:  Ankara
Počet obyvatel:  75 627 384
Rozloha:  780 580 km2

Měna:  turecká lira (TRY)
Úřední jazyk:  Turečtina
Nejvyšší bod:  Ararat (5 137 m n. m.)
Časový posun:  +1 hodina (oproti ČR)
Doba letu: cca 2,40 hodiny

 



Antalya, díky unikátní kombinaci historic-
kých památek a subtropickému klimatu 
jedno z nejoblíbenějších letovisek Turec-
ké riviéry obklopené impozantní hradbou 
pohoří Taurus, leží na jihozápadě Turec-
ka při březích teplého Středozemního 
moře, necelých 20 km od mezinárodního 
letiště. Město a přístav, založené již ve 2. 
století př. n. l. a dnes čítající přes 1 milion 
obyvatel, je díky sadům pomerančovní-
ků a citrónovníků po dlouhá léta nejen 
centrem zemědělské výroby a tradičních  
řemesel, ale zejména od poloviny 70. let 
rychle se rozvíjejícím a hojně navštěvo-
vaným turistickým letoviskem s luxusními 
hotely v blízkosti pláže a  komplexními 
službami, které uspokojí i tu nejnároč-
nější klientelu. Ne nadarmo je Antalya 
přezdívána “centrem tureckého turismu“. 
Zvídaví návštěvníci jistě ocení výlety po 
městě i okolí, na výběr jsou zajímavosti 
všeho druhu – přírodní krásy (hory, údolí, 
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Alanya, dnes jedno z nejnavštěvovaněj-
ších míst Turecka, je nejvýchodnějším 
místem tureckého pobřeží běžně na-
vštěvovaného turisty. Město (cca 40 000 
obyvatel), ležící na úpatí skalnatého polo-
ostrova, se vyznačuje dlouhou a bohatou 
historií a četnými památkami. Nejstarší 
stopy lidského osídlení Alanye a jejího 
okolí jsou staré až 20 000 let, v období 
antiky se město jmenovalo Coracesium. 
Dle Herodota město založili Achajové 
vracející se z vítězné trójské války. Prv-
ní historicky doložená zmínka o městě 
pochází ze 4. století před Kristem, kdy 
bylo součástí tehdejší Perské říše. Roku 
37 před Kristem bylo město a okolní pro-

vincie Kilikii darovány Marcem Antoniem 
Kleopatře. Současný název pochází z 
roku 1933, kdy je Atatürk, zakladatel Tu-
recké republiky, přejmenoval na Alanyi. 
Dnes je Alanya známá svými nekoneč-
nými plážemi, vůní ovocných zahrad a 
Starým městem. Tradiční stříbrné šperky 
či tašky z velbloudí a oslí kůže zde mů-
žete nakoupit stejně jako módní textilní 
a kožené zboží. Z malého rybářského 
přístavu se nabízejí výlety lodičkou ko-
lem poloostrova. 

Transfer z letiště v Antalyi trvá cca 2 ho-
diny.

Alanya
jeskyně, kaňony, vodopády, bohatý pod-
mořský život, archeologická naleziště, sta-
robylé (stále funkční) mosty, náboženské 
stavby, zejména pro Turecko tolik typic-
ké mešity, i městské památky (historické 
centrum města s dochovanými středově-
kými hradbami kolem původního přístavu, 

“flétnový minaret“ Yivli Minare, “useknutý 
minaret“ Kesik Minare, Hadriánova brána 
i celá čtvrť orientálních bazarů). Přímo v le-
tovisku a jeho bezprostředním okolí se na-
chází několik pláží, z nichž k těm hlavním 
se řadí Konyaalti a téměř 12 km dlouhá pís-
čitá pláž Lara s příměsí oblázků, průzračně 
čistou vodou sytě tyrkysové barvy, vodní-
mi sporty i potřebným zázemím (lehátka a 
slunečníky, sprchy, stravovací a zábavní 
zařízení). Stejnojmenná městská čtvrť je 
díky pestrému nočnímu životu, široké na-
bídce klubů, barů, restaurací a nákupnímu 
centru Lara Beach považována za tzv. “Tu-
recké Las Vegas“.

Rychlý přístup
z Vašeho tabletu
nebo smartphonu
přes QR kód

www.ancora.cz

Turecko

Bývalá pirátská osada Side, místo Anto-
nia a Kleopatry, které si dodnes docho-
valo amfiteátr ze 2. století, největší svého 
druhu na Anatolii. Pohled na staré město 
s ruinami byzantských kostelů, svatyní a 
římských lázní je možný z pláží přímo od 
ubytovacích kapacit. Romantické město 
se spoustou památek, ale i množstvím 
restaurací a obchůdků, potěší klienty 
všech věkových kategorií, kteří se do 
Side rádi vracejí. Zlatavé pláže s jemným 
pískem a pozvolným vstupem do moře 
ocení zejména rodiny s menšími dětmi. 

Mladší generace se pak do Side sjíždí i z 
ostatních letovisek kvůli známé diskotéce 
pod širým nebem, Oxyd, která připomíná 
pohádkové komíny Kappadokie. V okolí 
historického městečka Side se nacházejí 
mnohé prázdninové vesničky, mezi které 
patří i KUMKÖY (transfer z letiště v Anta-
lyiii cca 60 min.), kde naleznete mimo jiné 
i hotely většinou vyšší kategorie. Centrum 
Side (vzdáleno 2 km) je dobře dostupné 
díky místním dolmuším a taxi.
Transfer z letiště v Antalyi trvá do Side asi 
hodinu.

Side

 Side

 Alanya  Alanya

 Alanya Alanya
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Turecko

Hotel Kleopatra Dreams Beach ****Alanya

all inclusive

plážový bar zdarma

náš tip



14.071,-

POLOHA
Hotelový komplex se nachází cca 50 m 
od písečné pláže s hrubším pískem, při- 
bližně 10 min. chůze od obchodního cen- 
tra letoviska.
VYBAVENÍ    
Vstupní hala s recepcí, 2 konferenční 
místnosti, společenská místnost s TV, re-
staurace, výtah, klimatizace, bar, snack 
bar, fitness (za poplatek), turecké lázně 
(za poplatek), sauna (za poplatek), masá-
že (za poplatek), kulečník (za poplatek), 
stolní tenis, bazén, dětský bazén, bar u 
bazénu, bar na pláži, terasa u bazénu s 
lehátky a slunečníky zdarma, Wi-Fi v lob-
by zdarma, animační programy, dětský 
koutek, obchody, kiosek, prádelna (za 
poplatek).
POKOJE    
Pokoje s možností jedné přistýlky mají 
k dispozici klimatizaci, koupelnu s WC, 
TV se satelitem, telefon, trezor (za po-
platek), fén, minibar, balkon nebo terasa, 
možnost dětské postýlky.
STRAVA
All inclusive - snídaně, obědy a ve čeře 
formou bufetu, odpolední občerst vení  
(16.30-17.30), alkoholické a nealkoho-
lické nápoje místní výroby (10.00-23.00). 
Plážový bar v rámci all inclusive (10.00-
17.00). Všechny nápoje zahraniční vý-
roby, zmrzlina, káva a džusy z čerstvého 
ovoce za poplatek. 
PLÁŽ     
Vlastní písečná pláž s hrubším pískem je 
vzdálena cca 50 m od hotelu. Lehátka a 
slunečníky jsou za poplatek. Na pláži je 
možno využít nabídku vodních aktivit a 
sportů. V rámci all inclusive je k dispozici 
plážový bar.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8 denní
 � blízko pláže
 � all inclusive v ceně
 � dítě do 6,99 let   

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Turecko

dítě do 6,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Kleopatra Dreams Beach **** Alanya
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13.543,-

POLOHA    
Nově zrekonstruovaný  hotel s výbornou 
polohou je umístěn v první řadě plá-
žových hotelů, cca 50 m od pláže 
Kleopatra. V blízkém okolí se nachází 
obchody, bary a restaurace, hlavní ob-
chodní centrum letoviska přibližně 10 
minut chůze.
VYBAVENÍ
Hala s recepcí, bar, restaurace s ven-
kovní terasou, à la carte restaurace 
(za poplatek), klimatizace, TV místnost, 
bazén s dětskou částí, dětský koutek, 
pool bar, snack bar, lehátka a slunečníky 
u bazénu zdarma, výtah, Wi-Fi internet 
v hale (zdarma), internetový koutek 
(za poplatek). Za poplatek: hamam, 
sauna, pára, masáže, relax. zóna, ani-
mace, šipky, šachy, plážový volejbal, 
minimarke, kadeřnictví, konferenční 
místnost a vodní sporty na pláži.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné 
přistýlky jsou vybaveny klimatizací, 
telefonem s přímou volbou, satelitní TV, 
Wi-Fi připojením, koupelnou se sprchou, 
WC a fénem a balkonem. Sejf a minibar 
na pokoji za poplatek. Možnost dětské 
postýlky (zdarma).
STRAVA
All inclusive (10.00-23.00) zahrnuje 
stravu formou bufetu: snídaně (8.30-
10.00), pozdní snídaně (10.00-10.30), 
oběd (12.30-14.00), večeře (19.30-21.30), 
coffee break (17.00-18.00), bar u bazénu 
(11.00-13.00), snack bar (10.30-18.30). 
V ceně jsou zahrnuty nealkoholické 
nápoje, pivo, místní alkoholické nápoje 
(víno, rakie, gin, vodka, likéry), čaj, káva.
PLÁŽ
Překrásná písečná Kleopatřina pláž 
s promenádou se nachází asi 50 m 
od hotelu. Na pláži k dispozici WC, 
sprchy, převlékací boxy, bary a hřiště 
pro plážový volejbal. Možnost vodních 
sportů. Lehátka a slunečníky na pláži za 
poplatek.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8 denní
 � blízko pláže
 � all inclusive v ceně
 � dítě do 11,99 let  

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Turecko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Kleopatra Life ****Alanya

all inclusive

přímo u pláže



12.839,-

POLOHA
Oblíbený hotel je situován 30 m od pí-
sečné pláže, v  blízkém okolí obchody. 
Do hlavního centra letoviska pravidelné 
spojení místní dopravou. 
VYBAVENÍ
Vstupní hala, recepce, klimatizace, lob-
by bar, Wi-FI připojení (zdarma), výtah, 
TV místnost, restaurace s venkovní tera-
sou, à-la carte restaurace (za poplatek), 
venkovní bazén, dětský bazén, bazéno-
vý bar, lehátka a slunečníky u bazénu 
zdarma, vnitřní bazén, dětský koutek, 
sluneční terasa, obchod se suvenýry, 
kadeřnictví, sauna (vstup zdarma), fit-
ness, animační programy.  Za poplatek 
turecké lázně, masáže, stolní tenis, billi-
ard,  internet, praní oděvů, vodní sporty 
na pláži.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností dvou 
přistýlek jsou vybaveny klimatizací, te-
lefonem s přímou volbou, TV, ledničkou, 
kuchyňským koutem s vařičem a základ-
ním nádobím, koupelnou s fénem, Wi-Fi 
připojením (zdarma) a balkonem s výhle-
dem na moře. Sejf na pokoji za poplatek. 
Možnost dětské postýlky (zdarma). Ho-
tel má pokoje pro handikepované. 
STRAVA
All inclusive zahrnuje stravu formou bu-
fetu: snídaně (7.00-9.00), pozdní snídaně 
(9.00-10.00), oběd (12.30-14.00), snack 
na pláži (12.00-17.00), coffee break u ba-
zénu (17.00-18.00), večeře (19.00-21.00), 
půlnoční polévka (23.00-24.00). Bar u 
bazénu (10.00-23.00), bar na pláži (10.00 

-18.30), lobby bar (10.00-18.30). V  ceně 
all inclusive jsou zahrnuty nealkoholic-
ké nápoje, cola, fanta, sprite, minerální 
voda, čaj, káva, místní alkoholické nápo-
je (pivo, víno, raki, gin, vodka, likéry). 
PLÁŽ
Pláž z  hrubšího písku s  občasnými ka-
mennými platy je vybavená sprchami, 
kabinkami, bary je vzdálena 30 m od 
hotelu. Lehátka a slunečníky na pláži za 
poplatek. V hotelovém baru na pláži ne-
alkoholické nápoje zdarma.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8 denní
 � přímo u pláže
 � all inclusive v ceně
 � 1. dítě do 11,99 let   

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Turecko

1. dítě do 11,99 let pobyt zdarma
2.dítě do 4,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Grand Uysal ***+ Alanya

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

plážový bar zdarma

all inclusive



12.839,-

POLOHA
Nově rekonstruovaný hotel s příjemnou 
atmosférou leží na jihovýchodním po- 
břeží Turecka v oblíbeném letovisku Ala-
nya, pouhých 20 m od soukromé písčité 
pláže a cca 3 km od centra letoviska 
s nákupními a zábavními možnostmi. 
Snadná dostupnost místní autobusovou 
dopravou.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s  recepcí, lobby bar, TV 
koutek, restaurace s  vnitřním i venkov-
ním posezením, à la carte restaurace 
( jednou za pobyt návštěva zdarma), 
snack bar, venkovní bazén pro dospě-
lé, oddělený dětský bazén, lehátka a 
slunečníky u bazénu zdarma, bar u ba-
zénu, plážová kavárna, dětský koutek, 
sluneční terasa, výtah, připojení k Wi-Fi, 
obchod se suvenýry, supermarket, stol-
ní tenis. Za poplatek: prádelna, vstup 
do spa&wellness centra, turecké lázně, 
sauna, masáže.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s  možností jedné 
přistýlky jsou vybaveny individuálně 
ovládanou klimatizací, koupelnou se 
sprchou, WC a fénem, telefonem s  pří-
mou volbou, satelitní TV, balkonem. 
Dětská postýlka na vyžádání zdarma. Za 
poplatek: sejf a minibar. 
STRAVA
Program all inclusive zahrnuje snídaně 
(7.30-10.00), pozdní snídaně (10.00-
10.30), obědy (12.30-14.00) a večeře 
(19.00-21.00) formou bufetu. Občerstve-
ní v průběhu dne: snacky (11.00-16.00), 
odpolední káva, čaj a zákusky (11.00-
17.00), noční polévka (23.00-23.30). Ne-
omezená konzumace místních alkoho-
lických a nealkoholických nápojů v baru 
u bazénu (10.00-23.00) a lobby baru. 
PLÁŽ
Písčitá pláž s lehátky, slunečníky a na-
bídkou vodních sportů za poplatek ( jíz-
da na banánu, vodní lyže, vodní skútry) 
leží 20 m od hotelu. Plážový bar (za 
poplatek).

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8 denní
 � blízko u pláže
 � all inclusive v ceně
 � dítě do 11,99 let   

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Turecko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Mesut ****Alanya

all inclusive

oblíbený hotel



17.327,-

POLOHA
Čtyřhvězdičkový hotelový komplex s 
dlouhou tradicí se skládá z několika 
budov a disponuje celkem 240 pokoji. 
Je situován v blízkosti jedné z hlavních 
obchodních tříd letoviska, vzdálenost od 
písečné pláže necelých 100 m. Hotel je 
vhodný pro všechny věkové kategorie.
VYBAVENÍ
Recepce, TV salonek, výtah, restaurace 
s vnitřním a venkovním posezením, re-
staurace à-la carte, bar, snack bar, bar 
u bazénu, bar na pláži, venkovní bazén 
pro dospělé s dětským brouzdalištěm 
(lehátka a slunečníky u bazénu zdarma), 
dětské hřiště, dětský klub, zahrada, ob-
chod, denní a večerní animační progra-
my (šipky, bazénové aktivity, živá hudba, 
turecká noc atd.), tenis, fitness, volejbal, 
kulečník, stolní tenis. Zdarma přístup na 
internet v TV salonku i Wi-Fi připojení k 
internetu v lobby a u bazénu.                             
Za poplatek: sauna, masáže, sejf, prádel-
na, kadeřnictví, služby doktora, reflekto-
ry ke svícení na tenisových kurtech.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýl-
ky jsou vybaveny koupelnou (sprcha, 
WC), fénem, klimatizací, minibarem, TV, 
telefonem, balkonem. Sejf na pokoji za 
poplatek.
STRAVA
Strava all inclusive ve velmi dobré kva-
litě je podávána formou bufetu v hote-
lové restauraci na pláži s krásným vý-
hledem na moře - snídaně (7.00-10.00), 
pozdní snídaně (10.00-10.30), obědy 
(12.30-14.00), večeře (18.30-21.00), noční 
polévka (23.00-24.00). Možnost večeří 
v a´la carte restauraci formou výběru z 
menu (19.00-21.00). Občerstvení v prů-
běhu dne (11.30-16.30), odpolední káva, 
čaj, zákusky (16.30-17.30) v bazénovém 
či plážovém baru. Neomezená konzu-
mace místních alkoholických i nealkoho-
lických nápojů v bazénovém baru (10.00-
24.00), plážovém baru (10.00-18.00), 
hotelovém baru (17.00-24.00). Veškeré 
nápoje po 24. hodině jsou za poplatek. 
Program all inclusive je platný od 13.00 
hod. v den příjezdu do 12.00 hod. v den 
odjezdu.
PLÁŽ
Písčitá pláž je vzdálena necelých 100 m 
od hotelového komplexu. V rámci all inclu-
sive na pláži k dispozici plážový bar zdar-
ma. Lehátka a slunečníky na pláži zdarma. 
Možnost vodních sportů za poplatek.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8 denní
 � blízko pláže
 � all inclusive v ceně
 � dítě do 12,99 let   

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Turecko

dítě do 12,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Panorama **** Alanya

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

2 děti pobyt zdarma

all inclusive

lehátka a slunečníky na pláži zdarma

bar na pláži zdarma



17.151,-

POLOHA  
Hotel je umístěn 20 m od pláže, nákupní 
možnosti cca 50 m, centrum města 2 km. 
V pravidelných intervalech - 6x denně - 
je zajišťována doprava do centra 
hotelovým shuttle busem zdarma.
VYBAVENÍ     
Klimatizované vnitřní prostory, vstupní 
hala, recepce, 5 výtahů, směnárna, 
lobby bar, restaurace, 2 restaurace à 
la carte, bazén s jacuzzi, dětský bazén, 
bazénový bar, slunečníky a lehátka 
u bazénu zdarma, sluneční terasa, 
vnitřní bazén, TV a video salon, dětský 
miniklub 4 - 12 let, lékařská služba, fit-
ness, zahrada, minimarket, snack bar, 
bar na střešní terase, internet café, Wi-Fi 
internet, kadeřnictví, animační programy, 
půjčovna aut a jízdních kol. V ceně ultra 
all inclusive je zahrnuto: sauna, turecké 
lázně kettle, fitness, čaj a káva na pokoji, 
sejf na pokoji, minerální voda v minibaru 
na pokoji, stolní tenis. Za poplatek 
billiard, masáže, praní oděvů, škola 
potápění.
POKOJE     
Klimatizace, koupelna s vanou/sprchou, 
WC a fénem, satelitní TV, telefon 
s  přímou volbou, minibar s  minerální 
vodou (v ceně), sejf (v ceně), kabelový 
internet (v ceně), servis čaje a kávy na 
pokoji zdarma, plážové osušky, balkon 
s výhledem na moře. Možnost jedné 
přistýlky. Možnost dětské postýlky na 
vyžádání zdarma.
STRAVA   
Program ultra all inclusive zahrnuje 
stravu formou bufetu: snídaně (7.00- 
10.00), pozdní snídaně (10.00-11.00), 
oběd (12.30-14.00), večeře (19.00-21.30), 
snack bufet (15.00-16.00),  coffee break 
(15.00-16.00), zmrzlina (11.00-17.00), kek- 
sy, ovoce (11.00-16.00), cappuccino, es- 
presso, turecká káva (11.00-24.00), 
noční jídlo (24.00-0.45). V ceně ultra all 
inclusive jsou zahrnuty nealkoholické 
nápoje, cola, fanta, sprite, minerální vo-
da, čaj, káva, místní alkoholické nápoje 
(pivo, víno, raki, gin, vodka, likéry).
PLÁŽ      
Vzdálenost od písečné pláže 20 m,  
pláž je vybavena sprchami, kabinkami, 
plážovým barem. Hotelová lehátka a 
slunečníky na pláži zdarma.  

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8 denní
 � pro náročné
 � ultra all inclusive v ceně
 � dítě do 11,99 let   

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Turecko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně ultra all inclusive

Hotel Grand Kaptan *****Alanya

lehátka a slunečníky na pláži zdarma

plážový bar zdarma

ultra all inclusive



12.487,-

POLOHA
Hotel s výbornou polohou se nachází 
cca 50 m od vlastní písečné pláže s 
hrubším pískem, asi 500 m od rušného 
obchodního centra, 200 m od nákupních 
možností .
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, lobby bar s TV, 
restaurace s venkovní terasou, výtah, 
klimatizace, bar, fitness, venkovní 
bazén, vnitřní bazén, dětský bazén, bar 
u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky 
u bazénu zdarma, snack bar na pláži, 
Wi-Fi internet, dětský koutek. Turecké 
lázně, sauna, masáže,  jacuzzi, billiard, 
kadeřnictví, prádelna, stolní tenis (za 
poplatek).
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné 
přistýlky mají k dispozici klimatizaci, 
koupelnu se sprchou a WC, TV se 
satelitem, telefon, trezor (za poplatek), 
minibar (za poplatek), fén, balkon, 
možnost dětské postýlky.
STRAVA 
All inclusive - snídaně, obědy a večeře 
formou bufetu, občerstvení (11.00- 
16.00), odpolední káva (17.00-18.00), 
alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00-23.00) v baru u ba-
zénu zdarma v rámci all inclusive, jídlo a 
nápoje v baru na pláži od (10.00- 18.00) 
za poplatek. 
PLÁŽ
Písečná Kleopatřina pláž s hrubším 
pískem je vzdálena cca 50 m od hotelu. 
Lehátka a slunečníky jsou za poplatek. 
Na pláži je možno využít nabídku 
vodních aktivit a sportů.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8 denní
 � blízko u pláže
 � all inclusive v ceně
 � dítě do 11,99 let   

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Turecko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Sara *** Alanya
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all inclusive
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Turecko

Hotel Sentido Gold Island *****Alanya

all inclusive

lehátka a slunečníky na pláži zdarma

náš tip



18.911,-

POLOHA  
Luxusní pětihvězdičkový komplex ovál-
ného tvaru, vystavěný v roce 2011, leží 
v klidné oblasti přímo u písčité pláže 
na výběžku  letoviska Türkler (Avsallar). 
Hlavní centrum letoviska Alanya s řadou 
obchodů, restaurací, barů i jiných zá-
bavních možností 20 km od hotelu. Nej-
bližší město Avsallar je dostupné v pě- 
ší vzdálenosti 2 km. Zastávka shuttle 
busu i taxi před hotelem.  
VYBAVENÍ    
Vstupní hala s recepcí, výtahy, lobby, 
hlavní restaurace s vnitřní i venkovní 
částí, italská à-la-carte restaurace, rybí 
à-la-carte restaurace, lobby bar, bazé-
nový snack bar, disco bar, vitamin bar 
(ve wellness centru), venkovní bazén s 
dětskou částí a jacuzzi (lehátka a sluneč-
níky u bazénu zdarma), plážový bazén s 
aquaparkem, vnitřní bazén, fitness cen-
trum, turecké lázně a sauna, přístup na 
internet, herní místnost, sejf na recepci, 
billiard, miniklub, dětské hřiště, tenisový 
kurt, basketbalové hřiště, plážový volej-
bal. Za poplatek: hotelová služba, well- 
ness centrum (kadeřnictví a salon krásy, 
masáže), půjčovna aut, telefon/fax, služ-
ba praní a čištění oděvů, doktor, noční 
osvětlení tenisových kurtů, obchody. 
POKOJE   
Moderní pokoje s přístupem na elektro-
nickou kartu, klimatizací, vysokorychlost-
ním přístupem k internetu, koupelnou se 
sprchou, WC a fénem, satelitní LCD TV, 
telefonem, sejfem, minibarem, příslušen-
stvím k přípravě kávy a čaje, balkonem. 
STRAVA   
Program all inclusive zahrnuje brzké sní-
daně (5.00-07.00), kontinentální snídaně 
(7.00-10.00), pozdní snídaně (10.00-11.00), 
obědy (12.30-14.30) a večeře (18.30-
21.30) formou bufetu v hlavní restauraci. 
Občerstvení (zmrzlina, pečivo, snacky) v 
průběhu dne v bazénovém baru (12.00-
17.00), odpolední káva (16.00-18.00), 
noční polévka (23.30-2.00) v hlavní 
restauraci. Večeře v à-la-carte restau-
racích (19.00-22.00) 1x za pobyt zdarma 
po předchozí rezervaci. Neomezená 
konzumace místních alkoholických i 
nealko nápojů v jednotlivých barech 
(10.00-2.00), vitamin bar (10.00-20.00). 
PLÁŽ  
Krásná písčitá pláž s lehátky a sluneční-
ky zdarma leží přímo před hotelem. Na-
bídka vodních sportů za poplatek.

 � odlety Praha, Brno, Ostrava
 � 8 denní
 � přímo u pláže
 � lehátka a slunečníky   

 na pláži zdarma
 � oblíbený hotel   

 opět v nabídce
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Turecko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Sentido Gold Island ***** Türkler - Alanya

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7



23.399,-

POLOHA
Komfortní pětihvězdičkový hotel o cel-
kové ploše 50.000 m2 , součást hote-
lového řetězce Crystal Hotels, tvořený 
hlavní budovou a čtyřmi přilehlými 
komplexy s kapacitou 514 pokojů, leží 
v oblasti Turecké riviéry v prázdninové 
vesničce Kumköy, v pěší vzdálenosti od 
nejbližších nákupních možností a při-
bližně 3 km od historického města Side, 
které je prázdninovým rájem na pobřeží 
Středozemního moře. Mezinárodní letiš-
tě v Antalyi je od hotelu vzdáleno 65 km. 
Hotel vhodný pro všechny věkové kate-
gorie i rodiny s dětmi nabízí jedinečné 
možnosti ke strávení skvělé dovolené. 
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, lobby, klima-
tizované prostory, výtah, TV koutek, 
Wi-Fi přístup na internet v lobby a ve 
veřejných prostorách zdarma, hlavní 
restaurace, 3 restaurace, 4 á-la-carte 
restaurace, 9 barů, disco, kavárna, vnitř-
ní bazén, několik venkovních bazénů,  
dětské bazény (lehátka a slunečníky 
u bazénů zdarma), aquapark s tobo-
gány a skluzavkami pro děti i dospělé, 
miniklub s dětským hřištěm pro děti 
od 4 do 12 let, denní animační progra-
my, večerní show, několikrát týdně živá 
hudba, kino (promítání 3x týdně), fitness 
centrum, SPA centrum (turecké lázně, 
sauna, parní lázně), konferenční cent-
rum, 6 tenisových kurtů, squash, stolní 
tenis, šipky, boccia, plážový volejbal, 
plážový fotbal, aerobic, vodní aero-
bic, pilates, jóga, minigolf, parkoviště. 
Za poplatek: obchody, supermarket, ka-
deřnictví, lékař, půjčovna aut, prádelna, 
internetový koutek (nutná rezervace), 
hlídání dětí, osvětlení tenisových kurtů, 
zapůjčení tenisových raket a míčků, her-
ní místnost, bowling, billiard, salon krásy 
(péče o tělo, aromaterapie, lymfodrená-
že), masáže, speciální wellness zahra-
da s balijskými masážemi a venkovním 
bazénem s hydromasážemi a jacuzzi. 
POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s mož-
ností 1 přistýlky jsou vybaveny centrál-
ní klimatizací, koupelnou se sprchou, 
WC, fénem, telefonem a 220 voltovou 
přípojkou, telefonem s přímou vol-
bou, satelitní LCD TV s hudebním ka-
nálem, minibarem, sejfem, balkonem, 
detektorem ohně, Wi-Fi přístupem 
na internet zdarma, varnou konvicí. 
Dětská postýlka na vyžádání zdarma.  

STRAVA
Program ultra all inclusive zahrnuje sní-
daně (7.00-10.00), pozdní kontinen tální 
snídaně (10.00-11.00), obědy (12.30-14.30) 
a večeře (19.00-21.00) formou bufetu v 
jednotlivých restauracích. Občerstvení v 
průběhu dne - cukrářské výrobky (11.00-
00.00) v lobby baru, káva, čaj a zákusky 
(11.00-17.00) v baru “Sunset View“, dětský 
bufet a snacky (12.00-14.30 a 14.30-16.00) 
v restauraci “Kid´s Kingdom“, turecké 
placky Gözleme (11.00-16.00) v baru “Cry-
stal“, snacky (12.30-16.00) v restauraci 

“Phaselis“, noční snacky (22.30-23.45) 
v restauraci “L´Aspendos“. 2x týdně 
(19.00-21.00) návštěva některé z á-la-car-
te restaurací zdarma (nutná rezervace 
předem), při večeři nutno dodržovat tzv. 

“dress code“ - dlouhé kalhoty pro pány. 
Neomezená konzumace místních neal-
koholických (10.00-18.00 dětský koktejl 
bar, 10.00-00.00 kavárna) a alkoholic-
kých nápojů v barech - bar “Sunset View“ 
(9.00-00.00), lobby bar (24 hodin denně), 
plážový bar (09.30-17.30), bar “Crystal“ 
(10.00-18.30), baru “Cave“ (10.00-17.30), 
bazénovém baru (10.00-18.00), baru 

“Apollo Temple“ (10.00-0.00), “Amphi Baru“ 
(21.30-22.30), nočním klubu (0.00-3.00). 
PLÁŽ
Krásná 150 m dlouhá a 50 m široká písči-
tá pláž, oceněná “Modrou vlajkou“ Evrop-
ské unie za čistotu moře a pláže, leží pří-
mo před hotelem. Na pláži široká nabídka 
vodních sportů za poplatek (vodní lyže, 
jízda na banánu, canoe, surfing). Lehátka, 
slunečníky a ručníky na pláži zdarma.

 � odlety Praha,    
 Brno, Ostrava
 � 8 denní
 � blízko u pláže
 � ultra all inclusive v ceně
 � dítě do 12,99 let   

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Turecko

dítě do 12,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně ultra all inclusive

Hotel Crystal Sunrise Queen *****Side - Kumköy

lehátka a slunečníky na pláži zdarma

ultra all inclusive



16.447,-

POLOHA 
Hotelový areál o rozloze 1200 m2 se na-
chází 200 m od oblíbené pláže Kumköy 
v letovisku Side. V blízkém okolí hotelu 
naleznete obchody a restaurace, histo-
rické centrum Side 3 km. Na soukromou 
hotelovou pláž s lehátky a slunečníky 
jezdí zdarma hotelový minibus.
VYBAVENÍ 
Vstupní hala s recepcí, 2 výtahy, TV míst-
nost, internetový koutek (za poplatek), 
vnitřní a venkovní restaurace, lobby bar, 
bazénový bar, venkovní bazén se sklu-
zavkami, dětský bazén, vnitřní bazén, 
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, 
dětské hřiště, miniklub, disko  klub, den-
ní animační programy u bazénu, turec-
ké lázně, fitness, stolní tenis. Služby za 
poplatek: spa a wellness (sauna, masá-
že, jacuzzi, kosmetický salon), lékařská 
služba, billiard, stolní fotbal, sejf na re-
cepci, prádelna, obchod, nápoje v disco 
klubu. Hotel akceptuje platební karty Vi- 
sa, Master, Euro Check a Traveller Check.
POKOJE  
Moderně zařízené pokoje s možností 
přistýlky, klimatizace, koupelna (sprcha 
nebo vana, WC), fén, SAT-TV, telefon  
s přímou volbou, minibar, balkon. Sejf za 
poplatek.
STRAVA 
Program all inclusive zahrnuje snídaně 
(7.30-9.30), obědy (12.00-14.00) a veče-
ře (19.00-21.00) formou bufetu, pozdní 
snídaně (9.30-10.00), odpolední káva 
(16.30-17.00), noční snack (22.30-23.00), 
místní alkoholické a nealkoholické ná-
poje (10.00-23.00). Snacky, nealkoholic-
ké nápoje a pivo v plážovém baru (10.00-
16.30) zdarma.
PLÁŽ 
Na soukromou hotelovou pláž, která je 
vzdálena 200 m, je možné se dopravit 
hotelovým minibusem zdarma. V rámci 
all inclusive lehátka s matracemi a slu-
nečníky na pláži zdarma. Snacky, ne-
alkoholické nápoje a pivo v plážovém 
baru (10.00-16.30) zdarma. Ostatní nápo-
je za poplatek. Na pláži nabídka vodních 
sportů.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8 denní
 � all inclusive v ceně
 � dítě do 6,99 let   

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Turecko

dítě do 6,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Side Alegria ****+ Kumköy - Side
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lehátka a slunečníky na pláži zdarma

all inclusive

plážový bar zdarma
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Nabídka výletů

Turecko

Pamukkale, v překladu bavlníkový hrad, 
je unikátní přírodní fenomén, který je po-
važován za osmý div světa. I Vy se mů-
žete projít po travertinových terasách, 
po kterých stékají minerální termální 
prameny s  teplotou kolem 35°C. Už za 
dob antiky lidé věděli, že zde má voda 
léčivé účinky, proto vybudovali přímo 
nad těmito kaskádami město. Hierapo-
lis Vás ohromí svou rozlohou a velice 
dobře dochovanými památkami, a také 
rozsáhlou nekropolí, kde najdete pozů-
statky náhrobků, sarkofágů a mauzolea, 
které z  tohoto místa dělají jedno z  nej-
větších a nejzachovalejších pohřebišť 

Okružní plavba okolo Alanye na palubě 
výletní pirátské lodě. Vychutnáte si jedi-
nečný pohled na město a rozmanité stře-
dozemní pobřeží Turecka z  rybí perspek-
tivy. Budete obdivovat historickou část 
Alanye s kouzelným přístavem, Červenou 
věží, a především nedobytné opevnění 
starobylého hradu, který se majestátně 
tyčí nad městem. Pouze z  moře můžete 

Dobrodružná jízda tureckým vnitrozemím, 
během které si z  jeepu vychutnáte netra-
diční pohled na život a kulturu místních 
obyvatel a jedinečné scenérie pohoří Tau-
rus. Křížem krážem projedete typickými 
vesničkami, plantážemi banánů a pome-
rančů, vzhůru do hor s bohatou flórou a 
faunou kouzelnými vyhlídkami na Alanyi. 
Osvěžíte se u přehrady a odpočinete si 
v  údolí mezi skalami na pikniku na řece 
Dim, tak, jak to dělávají Turci už od pra-
dávna. 
S českým průvodcem, oběd v ceně, nápo-
je extra.  Orientační cena: 38 €.

Nechejte se hýčkat v tradičních tureckých 
lázních. Poznáte na vlastní kůži něco ty-
picky tureckého v prostředí jednoho z nej-
starších Hammamu v  Alanyi, kde na Vás 
dýchne ta pravá atmosféra. Odpočinete si 
a zároveň naberete novou sílu kombinací 
několika procedur, které na sebe v daném 
pořadí navazují. Nejprve se nahřejete 

ve vířivé vaně a saunách. Na vyhřátých 
mramorových stolech poté podstoupíte 
peeling speciální masážní žínkou a dále 
masáž mydlinkovou pěnou. Po celkové 
očistě si odpočinete u šálku pravého tu-
reckého čaje. Dále následuje masáž ce-
lého těla olivovým olejem, který se doko-
nale vstřebá a je výborný pro regeneraci 
pokožky. Na závěr čistící pleťová maska, 
a z lázní vycházíte jako znovuzrozeni.
Orientační cena: 25 €.

Při projížďce otevřeným autobusem 
prozkoumáte oblast na východ od Ala-
nye. Podél pobřeží budete obdivovat 
nekonečné plantáže banánovníků, v 
horách pak skvosty zdejší přírody a také 
původní vesničky, kde se téměř zastavil 
čas. Nahlédnete do místní mešity, mlýna 

a lomu na mramor. Vrcholem dne pro Vás 
bude procházka kaňonem Sapadere se 
skalními stěnami vysokými až 400 m, kte-
rým protéká řeka s mnoha vodopády a 
ledově osvěžující vodou. 
Orientační cena: 38 €.

Navštívíte jedny z nejlepších obchodů 
zde v Alanyi. Nejprve zavítáme do ko-
žešnictví, kde máte možnost nakoupit 
za příznivé ceny kožené výrobky vše-
ho druhu. Poté pojedeme do známého 
zlatnictví Tiffany, které Vás ohromí svým 

luxusem a šperky,   jež zaujmou nejen vy-
sokou kvalitou, ale i cenou. Dále navštíví-
te obchod s bižuterií a suvenýry. Na závěr 
se podíváme na Alanyi z panoramatické 
terasy v pohoří Taurus nad městem.
Orientační cena: 5 €.

Milovníci přírody si jistě přijdou na své 
během vyhlídkové plavby po jezeře Ná-
rodního parku Green Canyon. Otevře 
se Vám pohled na impozantní scenérie 
pohoří Taurus, budete obdivovat skalní 
útvary a úzké profily, kudy loď proplou-
vá. Ve smaragdových vodách se může-

te osvěžit a vykoupat, čeká na Vás také 
výtečný oběd v  restauraci nad jezerem 
s pohádkovým výhledem do okolí. 

S  českým průvodcem, vstupné v  ceně, 
oběd v ceně, nápoje extra. 
Orientační cena: 55 €

na světě. Celé město spolu s terasami je 
zapsáno do seznamu památek UNESCO.
S  českým průvodcem, vstupné v  ceně, 
snídaně, oběd i večeře v  ceně, nápoje 
extra. Orientační cena: 65 €.

spatřit legendami opředenou jeskyni pi-
rátů, jeskyni milenců a fosforeskující jes-
kyni. Poplujete podél proslulé Kleopatři-
ny pláže na otevřené moře, několikrát se 
během plavby vykoupete, a když budete 
mít štěstí, uvidíte i delfíny.  
S  českým průvodcem, oběd i nápoje 
v ceně. 
Orientační cena: 34 €.

Pamukkale

Pirátská plavba

Jeep safari

Hammam

Sapadere canyon

Alanya shopping

Green canyon
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Milovníci historie jistě uvítají prohlídku 
malebného městečka Side, kterému se 
říká muzeum pod širým nebem. Budete 
kráčet ve šlépějích starých Řeků a Říma-
nů a obdivovat jejich monumentální stav-
by, stejně jako tajuplné uličky a romantic-
ká zákoutí. Následuje příjemná plavba po 
smaragdové řece Manavgat ke Středo-
zemnímu moři, kde loď zakotví a Vy se 
můžete vykoupat ve slané i sladké vodě 
zároveň. Na závěr společně nahlédnete 
do tajů islámského náboženství při ná-
vštěvě největší a nejkrásnější mešity na 
Turecké riviéře.
S  českým průvodcem, oběd v  ceně, ná-
poje extra.
Orientační cena: 38 €.

Vydejte se s  námi do Mořského parku, 
kde na vlastní oči uvidíte zábavnou ex-
hibici delfínů a lachtanů, kterou pro Vás 
připravili zkušení instruktoři jednoho 
z  nejprestižnějších delfi-nárií v  Turecku. 
Po skončení zhruba hodinového progra-
mu máte jedinečnou možnost vyfotit se 
s delfínem. Pokud si chcete odvézt neza-
pomenutelný zážitek, máte jedinečnou 
možnost si s delfínem v bazénu i zaplavat.

ALANYA
Letovisko na úpatí skalnatého poloostro-
va, s pevností ze 13. století s dochovaný-
mi hradbami a úchvatnou vyhlídkou na 
moře  z jejího vrcholu. 

ANTALYA
Hlavní centrum Turecké riviéry na stře-
domořském pobřeží. Z  přístavu starého 
města kdysi  vyplouvali křižáci na cestu 
do Svaté země. Asi 14 km západně od 
centra se nacházejí   Dudenské vodopá-
dy s jeskynním systémem, který umožňu-
je přístup za zadní stěnu vodopádu, mezi 
skálu a vodu. Jeskyně Karain se pyšní 
paleolitickými jeskynními malbami, nej-
staršími na území Turecka. 

KONYA
Jedno z nejstarších měst světa, osídleno 
od neolitu. Byl zde založen řád dervišů a 
hrobka zakladatele (muzeum Mevlana) je 
hlavní atrakcí města. Město je důležitým 
náboženským centrem pravověrných 
muslimů. 

ANKARA 
Hlavní město Turecka od založení mo-
derního státu v roce 1923. Na místě 
dnešního moderního města kdysi vládli 

Chetité a poté mu dal jméno frygický král 
Midas: „Angora“ (kotva), podle kotvy z 
Noemovy archy, kterou zde údajně našel. 
Za návštěvu určitě stojí Chetitské muze-
um, Ankarská citadela a monumentální 
Atatürkovo mauzoleum (Anit Kabir) se 
zajímavou audiovizuální show v turistické 
sezóně.
  
BURSA 
Město (1,5 mil. obyv.) na svazích hory 
Uludag, plné hrobek a mešit. Nejvý-

znamnější jsou Yesil Cami (Zelená meši-
ta) s nádhernými dlaždicemi, Yesil Türbe 
(Zelená hrobka), mauzoleum sultána 
Mehmeda I. a jeho rodiny, mešita Sultan 
Murat II Cami, obklopená hrobkami jeho 
početné rodiny a největší mešita v Burse, 
Ulu Cami s 20 kopulemi.   

EDIRNE
Dříve Hadrianopolis podle císaře, jenž 
z ní udělal hlavní město římské Thrákie, 
ve 14. století pak hlavní město Osman-
ské říše, leží 230 km severozápadně 
od Istanbulu. Mešita Selimiye Cami   z 
roku 1569 je největší a nejnádherněj-
ší mešitou v  Turecku, Eski Cami (Stará 
mešita) je proslulá neobvyklou výz-
dobou a je obklopena živým tržištěm.  

EFES
Starověký Efesos, asi 75 km jižně od Izmi-
ru, kdysi nejdůležitější přístav Středozemí. 
Po 30 let tu žil apoštol Pavel a psal zde 
svá slavná kázání. Z památek se zacho-
val například amfiteátr pro 25 000 divá-
ků, Mramorová cesta, Hadriánův chrám 
a Trajánova studna. Poutní místo Me-
ryem Ana je předpokládaný domov Pan-
ny Marie, kde žila asi 11 let do své smrti. 

ISTANBUL 
Legendární metropole, která postupně 
nesla jména Byzantion, Nový Řím, Kon-

vrstvy travertinu a vytvářejí kaskádo-
vé hrázky. Tak během tisíců let vznikla 
obrovská bílá zeď s jednotlivými jezírky. 
Voda obsahující síru, vápník a další látky 
léčí onemocnění srdce, vysoký krevní 
tlak a další choroby. Místo sloužilo jako 
proslulé lázně již ve starověku.

TERMAL 
Lázně s horkými prameny 180 km již-
ně od Istanbulu. Vedle historických 
sultánových lázní, krásných zahrad a 
Atatürkova rekreačního sídla jsou tu 
také každému přístupné veřejné lázně. 

TRÓJA 
Legendární místo popsané v Illiadě, pod-
le kterého byl natočen i stejnojmenný 
film (9 let trvající válka o krásnou Hele-
nu, během které k městu připlulo 3000 
lodí a po mnoha peripetiích díky řecké 
lsti padlo) vykopal v letech 1871- 1890 
z pahorku Hisarlik německý archeolog 
Heinrich Schliemann. Kromě vykopávek 
pod širým nebem je zde velká maketa 
dřevěného koně a malé muzeum.

stantinopol a posléze Istanbul spojuje po 
staletí dva kontinenty a je jedním z nej-
déle kontinuálně obydlených měst světa. 
Díky dlouhé a pestré historii hýří antický-
mi, byzantskými, perskými i tureckými pa-
mátkami, svět Západu se tu prolíná se svě-
tem Orientu, vedle minaretů se tyčí mo-
derní skleněné výškové budovy. Na ulici 
uvidíte tradiční šátky a závoje i poslední 
evropskou a americkou módu, jezdí zde 
tramvaje a metro. V rušném přístavu kot-
ví bosporské trajekty i zaoceánské lodě. 

KAPPADOKIE
Území fantastických skal a skalních 
chrámů, vymezené trojúhelníkem 
Kayseri - Aksaray - Nigde se nalézá 
v nadmořské výšce cca 900 m n. m., 
zhruba uprostřed Anatolie. Klimatické 
podmínky, vítr, déšť i slunce, vyprepa-

rovaly z mohutných vrstev měkkého 
sopečného tufu   zpevněné vrstvy a „ka-
menné klobouky“ fantastických tvarů.  

PAMUKKALE
Unikátní přírodní úkaz, v překladu „bavl-
níkový hrad“. Termální vody (36 °C), trys-
kající z hory Cal a přepadající z jedné 
nádrže do druhé, se chladnutím sráží ve 

S  českým průvodcem, focení a plavání 
není zahrnuto v ceně výletu.
Orientační cena: 
34 € - dospělí, 22 € - děti do 9 let.

Dopřejte si dávku adrenalinu na raftech 
při sjíždění divoké řeky v národním parku 
Köprülü Canyon. Zažijete vzrušující jízdu 
peřejemi a další dobrodružné kousky, 

vykoupete se v  průzračné horské vodě, 
a po celý den budete obklopeni jedineč-
nou přírodou pohoří Taurus.
S  tureckým instruktorem, oběd v  ceně, 
nápoje extra.
Orientační cena: 35 €

Side, ManavgatDelfinárium

Zajímavá místa Turecka

Rafting

Rychlý přístup
z Vašeho tabletu
nebo smartphonu
přes QR kód

Ceny výletů jsou orientační a mohou být v průběhu sezóny změněny.

Turecko

Nabídka výletů
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OSTROV RHODOS 
s pobřežím dlouhým cca 220 kilometrů, 
který UNESCO vyhlásilo za světovou 
přírodní a kulturní památku, je největším 
ostrovem souostroví Dodekanes a čtvr-
tým největším řeckým ostrovem. Tento 
magický ostrov bývá nazýván ostrovem 
slunce, nejtřpytivější perlou Středomoří, 
ale i „ibiškovým ostrovem“. K jeho půvo-
du se pojí pověst, která praví, že když 
si bohové mezi sebou rozdělovali svět, 
Helios – bůh slunce, okouzlen spatřil, 
jak se z  mořských hlubin vynořuje ost-
rov tak krásný, že ihned požádal Dia, aby 
mu jej přisoudil. Jméno dostal po jeho 
milé – dceři bohyně Afrodity, krásné 
princezně Rhodos. Když jste na Rhodu, 
jste prodchnuti pocitem, že se onoho 
starodávného mýtu přímo dotýkáte. Po-
hádkově krásný ostrov láká návštěvní-

Přímořské letovisko nabízí svým ná-
vštěvníkům klidné a líně se táhnoucí dny 
plné slunce a noci plné života. V kon-
trastu s letoviskem Faliraki je Kolymbia 
místem pro klidnou a romanticky stráve-
nou dovolenou a ocení je především ti, 
pro které je nejdůležitější dobré zázemí 
hotelů a skvělé koupání. Svojí polohou 
na východním pobřeží mezi městem 
Rhodos a Lindos je ideálním místem k 
toulkám po nekonečně dlouhém členi-
tém pobřeží s opuštěnými romantickými 
plážemi či k vyjížďkám do vnitrozemí 
ostrova. Půvabnému letovisku dominu-
je přes 3 kilometry dlouhá eukalyptová 
alej s mnoha restauracemi, bary a noč-
ními kluby. Letovisko má krásné písčito-

-oblázkové pláže s průzračnou vodou a 
širokou nabídkou vodních sportů.

Vzdálenost od letiště cca 25 km.

Menší prázdninové letovisko s příjem-
nou atmosférou se nachází na severo-
východním pobřeží ostrova pouhých 12 
km jižním směrem od hlavního města 
Rhodos s jeho pamětihodnostmi, nákup-
ními i zábavními možnostmi. Turistické 
letovisko Faliraki je vzdáleno cca 5 km. 
Díky rozvinuté dopravní infrastruktuře, 
půjčovnám aut, kol i motocyklů se sta-
la Kalithea výborným výchozím bodem 
ke konání řady výletů po celém ostrově. 
Nejen centrum letoviska s obchůdky, 
tavernami a restauracemi je důvodem 
hojné návštěvnosti turistů. Hlavním lá-
kadlem městečka jsou bývalé přímořské 
termální lázně Thermai Kalythiai dostup-
né v pěší vzdálenosti 3 km a zasazené 
do přírodního prostředí okolních sadů. 

Zdejší termální prameny, známé a vy-
soce ceněné již ve starověku, bohužel 
postupem času vyschly. Architektonic-
ky pozoruhodné lázeňské domy i další 
zařízení v minulosti rozpadlé a zpustlé, 
prošly nedávno rozsáhlou rekonstrukcí. 
Menší písčitá pláž s pozvolným vstupem 
do moře se může pochlubit průzračnou 
vodou, což ocení zejména milovníci po-
tápění. Doporučujeme rodinám s dětmi.
Vzdálenost od letiště cca 16 km.

Menší letovisko, pojmenované podle 2 
km vzdálené vesničky Lardos s původní 
starou zástavbou, úzkými uličkami, bílými 
i barevnými domky či tavernami s pravou 
řeckou atmosférou, leží nedaleko spojni-
ce severu a jihu ostrova Rhodos, na jihový-
chodním pobřeží cca 5 km od starobylého 

městečka Lindos a 55 km od mezinárod-
ního letiště Diagoras. Lardos se stal oblí-
beným výchozím bodem k prozkoumání 
množství památek i přírodních zajímavos-
tí celého ostrova. Synonymem vodních 
radovánek je bezesporu 2 km dlouhá 
písčito-oblázková pláž s křišťálově čistou 
vodou, rušnými i klidnými místy.

Vzdálenost od letiště cca 55 km.   

Jedno z nejživějších letovisek na ostrově 
se nachází na severovýchodním pobřeží, 
cca 12 km od hlavního města. Nabízí ná-
vštěvníkům 5 km dlouhou písečnou pláž 
vybavenou lehátky a slunečníky, s řadou 
možností vyzkoušet si nejrůznější vodní 
sporty. Letovisko se může pyšnit překrás-
ným, nově postaveným Water Parkem, 
který patří mezi největší vodní zábavní 
areály v Evropě. Faliraki je proslavené 
svým nočním životem se spoustou světel, 
linoucích se ze všech směrů, a všudypří-
tomnou hudbou. S nespočetnými bary 
a nočními kluby je toto letovisko hoto-
vým rájem pro mladé lidi, kteří se chtějí 
o dovolené bavit. Jižněji od Faliraki, v 
uzavřených zálivech Ladiko a Anthony 
Quinn, naleznete mezi skalnatými útvary 
překrásné malé pláže s průzračnými vo-
dami, které patří k nejkrásnějším malým 
plážím ostrova.
Vzdálenost od letiště cca 14 km.

Středisko Ixia je jedním z nejvyhledáva-
nějších míst na severozápadním pobřeží 
ostrova. Rušné místo s mnoha kavárna-
mi, tavernami a obchůdky je typickým 
řeckým prázdninovým letoviskem, které 
má všechny předpoklady pro strávení 
dnů plných pohody. Více než tři kilometry 
dlouhá oblázková pláž s tyrkysově zbar-
veným mořem a často zvlněnou mořskou 
hladinou je pravým rájem pro sportovně 
založené klienty, zvláště pro milovníky sur-
fování. V centru vodních sportů si můžete 
pronajmout i vodní skútry, vyzkoušet si 
vodní lyžování nebo parasailing. Letovis-
ko nabízí rozličné možnosti večerní zába-
vy v místních barech a klubech. Výhodou 
je blízkost hlavního města Rhodos, s nímž 
má Ixia velmi dobré autobusové spojení.

Vzdálenost od letiště cca 6 km.

Turistické letovisko Ialyssos leží na se-
verozápadním pobřeží ostrova cca 10 km 
od hlavního města Rhodos. Na jedné stra-
ně moderní letovisko s několika luxusní-
mi hotelovými komplexy, na straně druhé 
množství menších rodinných apartmánů 
a vilek obklopených všudypřítomnou ze-
lení. Pohodovou atmosféru dotváří široké 
hlavní třídy s řadou obchůdků, taveren, 
restaurací i jiných možností. Oblíbenou 
zastávkou turistů při jejich toulkách oko-
lím je zejména kavárna ve věži bývalého 
větrného mlýnu i dětské hřiště v podobě 
pirátské lodi. Písčito-oblázková pláž le-
toviska, rovná bez jakýchkoli výběžků a 
zákoutí, nabízí rozmanité služby ve formě 
barů, taveren i půjčoven sportovního vy-
bavení. Zejména milovníci vodních sportů 
ocení vyhlášenou školu windsurfingu.

Vzdálenost od letiště cca 6 km.

ky antickými i středověkými památkami, 
nádhernými plážemi, nedotčenou pří-
rodou, čistým mořem i světovou raritou 

- Údolím motýlů. Společně s  kvalitními 
službami je skutečným turistickým rájem. 
Pozornost návštěvníků poutá množství 
působivých protikladů - rušná letoviska a 
kosmopolitní hlavní město na jedné stra-
ně, na druhé pak malé typicky řecké ves-
ničky, ve kterých jako by se zastavil čas. 
Skalnaté pobřeží přechází v  mnohakilo-
metrové písečné a oblázkové pláže. Toto 

místo, požehnané přírodou, Vás okouzlí 
rozmanitostí krajiny a paletou barev: zlatý-
mi plážemi, modrou barvou moře a nebe, 
zelenými údolími a poklidnými horami. Ná-

vštěvníci si Rhodos zamilovali nejen pro 
uchvacující rozmanitost krajiny, ale také 
pro možnost seznámit se díky mnoha 
historickým památkám z různých období 
s bohatou historií ostrova.

Ostrov ze skupiny Dodekanéských ostro-
vů (1400 km2, 125 tis. obyvatel) má horna-
té vnitrozemí s nejvyšší horou Agios Ioa-
nnis (1216 m n.m.). Patří k nejslunečnějším 
oblastem Evropy s  průměrem 3000 ho-
din slunečního svitu ročně.

RHODOS

Faliraki
Kalithea

Ixia
Ialyssos

Kolymbia

Lindos
Lardos

Rhodos Town

Středozemní moře

Středozemní moře

Rhodos

Kolymbia

Kalithea Lardos

Faliraki Ixia Ialyssos

Oficiální název: Rhodos
Hlavní město: Rhodos Town
Rozloha: 1 398 km² 
Počet obyvatel: 110 000
Nejvyšší bod: Attaviros (1 215 m n. m.)
Úřední jazyk: řečtina  
Měna: euro (EUR)
Časový posun: +1 hodina (oproti ČR)
Doba letu: cca 2,35 hod.
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Jeden z nejoblíbenějších celodenních 
lodních výletů vám umožní poznat ma-
lebný ostrůvek SYMI. V zátoce na jihu 
ostrova navštívíte pravoslavný klášter 
Panormitis se vzácnou ikonou archan-
děla Gabriela. Hlavní město Symi nabízí 
romantickou architekturu, pravé mořské 
houby, rozličné voňavé koření a výborné 
rybí speciality. Můžete také obdivovat 
nádherné přírodní scenérie, panorama 
johanitského hradu a  místní přístav. Ná-
vrat do přístavu je v 18 hodin.
Orientační cena: 
45 € - dospělí, 24 € - děti.

Jedinečná příležitost prohlédnout si krásy 
hlavního města včetně přístavu Mandraki 
a místa, kde stál slavný Kolos Rhodský - 
jeden ze sedmi divů světa. První zastáv-
ka nad městem na vrcholu Monte Smith, 
kde se ve starověku nacházela  Akropo-
le.  Po prohlídce stadiónu a  Odeonu se 
vydáte objevovat krásy středověkého 
města, které vybudovali a udatně bránili 
Johaničtí rytíři, palác Velmistrů, Rytířskou 
uličku a Hippokratovo  náměstí. Následu-
je relaxace u šálku místní kávy nebo při 
výběru suvenýrů.

Půldenní výlet po východním pobřeží os-
trova vás zavede do bílého městečka Lin-
dos, kterému dominuje antická akropole 
s chrámem bohyně Athény Lindoské.  
Projdete romantickými úzkými uličkami, 
kde jako místní taxi jezdí oslíci, a prohléd-
nete si  nabídku místních rukodělných 
výrobků a suvenýrů. 
Součástí výletu je i návštěva tradiční ke-
ramické dílny (vstup cca 6 € do archeo-
logického areálu  není zahrnutý v ceně 
výletu).

Orientační cena: 
29 € - dospělí, 18 € - děti.

Orientační cena: 
29 € - dospělí, 15 € - děti.

Celodenní výlet zahrnuje prohlídku an-
tického amfiteátru, skalnatých hrobek a 
vesničky Kayakoy, kde do roku 1922 žili 
řečtí obyvatelé, kteří ji během výměny 
občanů museli opustit. Následuje zastáv-
ka ve výrobně místních cukrovinek a náv-
štěva místního bazaru s bohatým rybím 

Celodenní lodní výlet do tureckého pří-
stavního města jachet - Marmarisu s náv- 
štěvou pravého starého bazaru, kober-
cové show a přehlídky koženého zboží. 
Hlavním bodem programu je prohlídka 
města a individuální procházka po nejži-
vějším orientálním trhu ve Středomoří. Za 

Ideální výlet pro milovníky “zapomenu-
tých” řeckých ostrůvků s tradiční archi-
tekturou, klidem a nádhernými zátokami 
na koupání.  Odplouvá se ze západní-
ho  pobřeží  Rhodosu. V přístavu Skala 
Kamiros nástup na loď a asi po hodině 
vylodění se na malém ostrůvku Halki. 
Můžete tu navštívit místní vesničku a po 
celý den relaxovat na písečné pláži. Ná-
vrat do přístavu je v 18 hodin.
Orientační cena: 
50 € - dospělí, 25 € - děti.

trhem. Odjezd z Fethyie je v 16.30 hod. 
(V ceně výletu nejsou zahrnuty přístavní 
poplatky 5 €/os., pro vstup do Turecka je 
nutný pas).
Orientační cena: 
52 € - dospělí, 24 € - děti.

25 €/osobu si můžete také užít pravé 
turecké lázně hamam. (V ceně výletu 
nejsou zahrnuty přístavní poplatky 15 €/
os., pro vstup do Turecka je nutný pas).
Orientační cena: 
57 € - dospělí, 26 € - děti.

Noční Rhodos Lindos

Ostrov Symi a klášter Panormitis

Turecko - Fethyie Turecko - Marmaris

Ostrov Halki

Rychlý přístup
z Vašeho tabletu
nebo smartphonu
přes QR kód

www.ancora.cz

Řecko

Nabídka výletů na Rhodosu



14.071,-

POLOHA
Lardos Bay je tříhvězdičkový hotel ležící 
1,5 km od vesničky Lardos a 8 km od ma-
lebné vesnice Lindos, která je dostupná 
místní autobusovou dopravou (auto-
busová zastávka přímo před hotelem). 
Písečná pláž s oblázky se nachází 200 
metrů od hotelu.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí (24 hod. denně), 
venkovní bazén, bazén pro děti, bazé-
nový bar, lehátka a slunečníky u bazénu 
zdarma, plážový volejbal, plážový tenis, 
hřiště, animační programy, diskotéka 
v disco baru (2x-3x týdně), živá hudba 
(1x týdně), dětský koutek. Za poplatek: 
Wi-Fi připojení na recepci a v pokojích, 
trezor na pokoji, mini-market, prádelna, 
kadeřnictví, kulečník, šipky, stolní tenis, 
masáže, manikúra, pedikúra, půjčovna 
automobilů, minigolf (2 km).
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýl-
ky jsou vybaveny indivuduálně ovláda-
nou klimatizací, koupelnou se sprchou, 
WC, balkonem nebo terasou, ledničkou, 
satelitní TV. Dětská postýlka na vyžádání 
zdarma.
STRAVA
Program all inclusive zahrnuje snídaně 
(7.00-9.30), obědy (12.30-14.15) a večeře 
(19.00-21.30) formou bufetu v restaura-
ci. Občerstvení v průběhu dne - snacky 
(10.30-12.30), odpolední káva, čaj, zá-
kusky a zmrzlina (14.30-17.30). Neome-
zená konzumace místních nealko nápo-
jů (10.00-23.00). Nápoje během obědů 
a večeří - voda, nealko nápoje, pivo, 
červené a bílé víno. U snídaně - překa-
pávaná káva, mléko, horká čokoláda, 
čaj, pomerančový džus, ananasový džus, 
voda. Za poplatek nápoje po 23.00, fra-
ppé a espresso, lahvové a plechovkové 
nápoje.
PLÁŽ
Písčitá pláž s drobnými kamínky, oce-
něná Modrou vlajkou za čistotu moře a 
pláže, se nachází cca 200 m. Lehátka  
a slunečníky na pláži za poplatek.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8 denní
 � all inclusive v ceně
 � dítě do 11,99 let   

 - pobyt zdarma  
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Řecko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Lardos Bay ***Rhodos - Lardos

novinka

all inclusive



14.951,-

POLOHA
Hotel se nachází v  malém přímořském 
letovisku Kolymbia, kde naleznete 
kosmopolitní atmosféru. Hotel Niriides 
je vzdálen 450 m od pláže a 200 m od 
centra města Kolymbia.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, hlav-
ní bar, bazénový bar, venkovní bazén 
a dětský bazén, dětské hřiště, herna, 
stolní tenis, TV koutek, parkoviště, Wi-Fi. 
Za poplatek: sejf na recepci, ručníky u 
bazénu a na pláži, internetový koutek, 
tenis, billiard.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s  možností až 2 
přistýlek. Moderní klimatizované pokoje 
jsou vybavené koupelnou se sprchou a 
WC, balkonem, lednicí, fénem, rádiem, 
satelitní TV.
STRAVA
Program all inclusive zahrnuje snídaně 
(7.00-10.00), obědy (12.30-14.30) a ve-
čeře (19.00-21.00) formou bufetu v  ho-
telové restauraci. Konzumace místních 
alkoholických a nealkoholických nápojů 
v  barech (10.00-00.00) a hlavním baru 
(18.00-24.00), zmrzlina pro děti do 13,99 
let zdarma v době (11.30-12.30) a (14.30-
15.30). 
PLÁŽ
Oblázková místy písečná pláž s pozvol-
ným vstupem do moře cca 450 m. Vodní 
sporty, lehátka a slunečníky za poplatek. 

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8 denní
 � all inclusive light v ceně
 � 1. dítě do 12,99 let   

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Řecko

dítě do 12,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive light

Hotel Niriides Beach **** Kolymbia - Rhodos
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all inclusive



15.743,-

POLOHA
Příjemný hotel sestávající z dvoupatrové 
hlavní budovy a patrových bungalovů, 
rozmístěných v rozlehlé zahradě plné 
zeleně, je umístěn v jižní části ostrova 
cca 5 km od starobylého městečka Lin-
dos a 55 km od letiště. Centrum letovis-
ka Lothiariki s obchody, tavernami a bary 
je vzdáleno cca 10 - 15 minut chůze. Do 
hlavního města ostrova i dalších turistic-
kých center pravidelné spojení místní 
dopravou. Poblíž hotelu se nachází au-
tobusová zastávka.
VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, lobby, 
směnárna, klimatizovaná restaurace, 
lobby bar, bazénový bar, venkovní ba-
zén s dětskou částí (lehátka a slunečníky 
zdarma), dětské hřiště, plážový volejbal, 
plážový fotbal, parkoviště. Za poplatek: 
doktor na telefonu, fax, sejf na recepci, 
Wi-Fi připojení na internet v lobby, půj-
čovna aut, billiard, fax, supermarket/
obchod se suvenýry, internetový koutek.
POKOJE
Prostorné dvoulůžkové pokoje s mož-
ností jedné přistýlky jsou vybaveny kli-
matizací (13.6. - 13.9. zdarma), koupelnou 
se sprchou/vanou, WC a fénem, satelitní 
TV, telefonem s přímou volbou, balko-
nem/terasou. Dětská postýlka zdarma. 
Pokoje s výhledem na moře za příplatek.
STRAVA
Program all inclusive zahrnuje snídaně 
(7.00-9.30), obědy (12.30-14.00) a večeře 
(19.00-21.00) formou bufetu v restauraci. 
Občerstvení v průběhu dne - snacky 
(11.00-12.30), odpolední káva, čaj, zákus-
ky a zmrzlina (14.30-17.30). Neomezená 
konzumace místních alkoholických i ne-
alko nápojů (10.00-23.00) v baru. Za po-
platek nápoje po 23.00, frappé a espres-
so, lahvové a plechovkové nápoje. 
PLÁŽ    
Písčitá pláž s drobnými oblázky, oceně-
ná Modrou vlajkou za čistotu moře a plá-
že, se nachází přímo před hotelem. Le-
hátka a slunečníky na pláži za poplatek.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8 denní
 � all inclusive v ceně
 � dítě do 11,99 let   

 - pobyt zdarma  
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Řecko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Kamari Beach ***Rhodos - Lardos

přímo u pláže

all inclusive



14.071,-

POLOHA
Příjemný tříhvězdičkový hotel Sun Be-
ach Lindos je ideálně situován na jiho-
východním pobřeží ostrova Rhodos na 
jedné z jeho nejkrásnějších písečných 
pláží, v pěší vzdálenosti od centra leto-
viska Lardos a cca 7 km od starobylého 
městečka Lindos.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace - sna-
ck bar, plážový bar, venkovní bazén s 
dětskou částí (lehátka a slunečníky u 
bazénu zdarma), dětské hřiště, parko-
viště, plážový volejbal, večerní zábavní 
programy (plážové párty, ohňová show, 
coctail večery). 
Za poplatek: minimarket, půjčovna aut a 
motocyklů, tenisový kurt, billiard.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny kli-
matizací (15.6. - 15.9., od 16.9. - 7 Euro/
pokoj/den), vlastním sociálním zaříze-
ním, TV, telefonem, fénem, ledničkou a 
terasou. Dětská postýlka na vyžádání  
v obou typech pokojů zdarma.
STRAVA
Program all inclusive light zahrnuje sní-
daně, obědy a večeře v restauraci, lehké 
občerstvení v průběhu dne v časech ur-
čených hotelem. Neomezená konzuma-
ce místních alkoholických a nealkoholic-
kých nápojů (10.00-22.00).
PLÁŽ
Písčitá pláž s lehátky a slunečníky zdar-
ma, amfiteátrem pro večerní zábavy a 
plážovým barem přímo u hotelu. Vodní 
sporty na pláži za poplatek.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8 denní
 � all inclusive light v ceně
 � přímo u pláže
 � lehátka a slunečníky na 

  pláži a u bazénu zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Řecko

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive light

Hotel Sun Beach Lindos *** Lardos - Rhodos
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přímo u pláže

lehátka a slunečníky na pláži zdarma



18.911,-

POLOHA
Rekonstruovaný komfortní hotel, obklo-
pený velkou pečlivě udržovanou sty-
lovou anglickou zahradou, se nachází  
v klidném prostředí přímo u písčité plá-
že Kalithea Beach a pouhých 2,5 km 
od živého turistického letoviska Faliraki  
s množstvím nákupních i zábavních 
možností. Autobusová zastávka cca 100 
metrů od hotelu. Luxusní resort, který 
zastřešuje i jehož kvalitu garantuje svě-
toznámá síť hotelů Louis, splňuje poža-
davky i náročné klientely.
VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, smě-
nárna, sejf, výtah, televizní místnost, při-
pojení k internetu, 3 restaurace, velká 
terasa s posezením, koktejl bar, kavár-
na, 2 hotelové bary, 2 plavecké bazény 
(slunečníky a lehátka zdarma), dětský 
bazén, bazénový bar, plážový bar, noční 
klub/diskotéka, dětské hřiště, miniklub, 
internetová místnost (za poplatek), kon-
ferenční místnost, minimarket, kadeřnic-
tví, zlatnictví, 4 tenisové kurty (v rámci all 
inclusive, za poplatek večerní osvětlení), 
plážový volejbal, vodní pólo, vodní ae-
robic, minigolf, stolní tenis, billiard (za  
poplatek), šipky, stolní hry, fitness cen-
trum, sauna, parní lázně, masáže a jacuz-
zi (za poplatek), půjčovna aut, motocyklů 
a kol (za poplatek), doktor na telefonu, 
animační programy, videohry, cca 500 m 
od hotelu se nachází aquapark.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné 
přistýlky, klimatizací, vybavené koupel-
nou se sprchou, WC a fénem, telefonem 
s přímou volbou, mini ledničkou, sate-
litní TV, sejfem (za poplatek), balkonem 
nebo terasou. V ceně jsou pokoje s vý-
hledem na moře.
STRAVA
Program all inclusive zahrnuje snídaně 
(7.00-10.00), obědy (12.30-15.30), veče-
ře (18.30-21.30) formou švédských sto-
lů. Speciální bufet pro děti - brambory, 
malé párečky, masové kuličky, těstoviny, 
sýrové koláče aj. (18.00-21.00). Svačiny 
formou teplých snacků - kuřecí nuget-
ky, masové kuličky, rybí prsty, hranolky, 
sýrové koláče (10.00-12.30, 15.00-17.00). 
Občerstvení formou studených snac-
ků - různé sendviče se šunkou, sýrem 
a tuňákem (22.00-24.00). Neomezená 
konzumace místních alkoholických ná-
pojů - koktejly, točené pivo, víno, likéry, 
aperitivy, brandy (10.00-24.00 ve všech 

hotelových barech a nočním klubu) i ne-
alkoholických nápojů - káva, čaj, capuc-
cino, espresso, horká čokoláda (15.30 

-17.00). K odpolední kávě nabídka koláčů, 
sladkostí, pečiva. 
PLÁŽ    
Hotel se nachází přímo u široké písečné 
pláže s pozvolným vstupem do moře a 
výhledem na záliv střediska Faliraki. Le-
hátka, slunečníky i široká nabídka vod-
ních sportů na pláži za poplatek.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8 denní
 � all inclusive v ceně
 � klidné letovisko
 � dítě do 12,99 let   

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Řecko

dítě do 12,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Louis Colossos Beach ****Rhodos - Kalithea

all inclusive



21.375,-

POLOHA
Pětihvězdičkový hotel se nachází v klid-
ném přímořském letovisku Kalithea, 
které se nachází pouhé 3 kilometry od 
nejživějšího letoviska Faliraki a sousedí 
s  druhým největším aquaparkem v  Ev-
ropě, který je ve vzdálenosti 200 m od 
hotelu. Resort je situovaný na ploše o 
rozloze 120 000 m2 obklopen vodou a 
vegetací. Patří tak mezi jeden z  největ-
ších resortů na Rhodosu.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s  recepcí, 3 restaurace, 
hlavní bar, bazénový bar, panoramatický 
bar, 7 venkovních bazénů, krytý bazén, 
zastíněný dětský bazén, hřiště, tenisový 
kurt, minigolf, plážový volejbal a fotbal, 
herna, parkoviště, ručníky lehátka a slu-
nečníky u bazénu, Wi-Fi. Za poplatek: 
SPA (léčebné pokoje, masáže, parní 
místnost, vyhřívaný bazén, manikúra, 
pedikúra, kadeřnický salon), prádelna a 
čistírna, půjčovna automobilů, obchody 
a butiky.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s  možností až 2 
přistýlek. Moderní klimatizované pokoje 
jsou vybavené koupelnou se sprchou a 
WC, sejfem, telefonem, fénem, satelitní 
LCD TV, Wi-Fi, minilednicí nebo miniba-
rem za poplatek, balkonem nebo tera-
sou. Pokoje s výhledem na moře nebo 
na bazén za příplatek.
STRAVA
Strava formou polopenze je zahrnuta 
v  ceně. Snídaně a večeře jsou formou 
bufetu v hotelové restauraci. Za přípla-
tek možnost all inclusive.
PLÁŽ
Písečná, místy oblázková pláž s pozvol- 
ným vstupem do moře, se nachází nece-
lých 150 m od resortu. Lehátka a sluneč-
níky jsou na pláži zdarma. Vodní sporty 
nezávislé na hotelu ( jachting, plachtění, 
potápění, rybaření, jízda na koni) za po-
platek.

 � odlety Praha, Brno, Ostrava
 � 8 denní
 � polopenze v ceně
 � možnost all inclusive
 � pro náročné
 � dítě do 6,99 let   

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Řecko

dítě do 6,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně polopenze

Hotel La Marquise Luxury Resort ***** Kalithea - Rhodos
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all inclusive



19.967,-

POLOHA
Pětihvězdičkový rodinný hotel se nachá-
zí v  klidném přímořském letovisku Ixia. 
Hotel je situovaný v klidné části centra 
letoviska Ixia, kde se nabízí široké gast-
ronomické a nákupní možnosti.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s  recepcí, 3 restaurace, 
hlavní bar, bazénový bar, vodopádový 
bar, venkovní bazény, krytý bazén, dět-
ský bazén, dětské hřiště, dětský klub 
(10.00-19.00), tenisový kurt, stolní tenis, 
lehátka, slunečníky a osušky u bazénu, 
animační programy, večerní programy,  
Wi-Fi na recepci zdarma. Za poplatek: 
spa a wellness centrum (hamam, parní 
lázně, sauna, jacuzzi, masáže, aromate-
rapie, bahení obklady, masáže horkými 
lávovými kameny, manikúra, pedikúra, 
kosmetické procedury), mini-market, ka- 
deřnický salon, půjčovna automobilů.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýl-
ky. Klimatizované pokoje jsou vybavené 
koupelnou se sprchou a WC, sejfem, 
telefonem, fénem, TV, Wi-Fi,  výhled do 
lesa, výhled na moře za příplatek.
STRAVA
Snídaně a večeře formou bufetu v hote-
lové restauraci. Za příplatek možnost all 
inclusive.
PLÁŽ
Písečná místy oblázková pláž s  pozvol-
ným vstupem do moře se nachází 70 m 
od hotelu. Lehátka a slunečníky na pláži 
jsou zdarma. Vodní sporty nezávislé na 
hotelu (windsurfing, surfing) za poplatek.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8 denní
 � polopenze v ceně
 � možnost all inclusive
 � dítě do 11,99 let   

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Řecko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně polopenze

Amathus Beach Hotel *****Rhodos - Ixia

přímo u pláže

lehátka a slunečníky na pláži zdarma



16.975,-

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, klimatizované 
prostory, hlavní restaurace, italská á la 
carte restaurace, taverna Zorbas, hlavní 
bar, bazénový bar Aphrodite, bazénový 
bar Thalassa, 3 venkovní bazény ( jeden 
z nich s dětskou částí a skluzavkami), 
dětský bazén, lehátka a slunečníky u 
bazénu zdarma, parkoviště, zahrady, 
venkovní divadlo, dětské animace, dět-
ské hřiště, dětský klub, vnitřní i venkovní 
hrací plocha, sauna, plážové hry, boccia, 
venkovní tělocvična, šipky, aerobic, stol-
ní tenis, lukostřelba, minigolf, 3 tenisové 
kurty, vodní aerobic, vodní polo, plážový 
volejbal, večerní programy (řecký večer, 
2x týdně živá hudba, hudební vystoupe-
ní v divadle). Za poplatek: Wi-Fi přístup 
na internet, internetová kavárna, hlídání 
dětí, salon krásy Aphrodite (kadeřnictví, 
nehtové studio, masáže, ošetření pleti), 
lékař, minimarket, obchod se suvenýry, 
půjčovna aut, motocyklů a horských kol, 
lekce potápění.
POKOJE
Komfortní pokoje s klimatizací, koupel-
nou se sprchou, WC a fénem, satelitní 
TV, telefonem s přímou volbou, mini-
ledničkou, sejfem, balkonem či terasou, 
Wi-Fi přístupem na internet (za poplatek). 
Možnost jedné přistýlky, 2 přistýlky mož-
né v pokojích superior a rodinných po-
kojích za příplatek. Pokoje s výhledem 
na moře za příplatek.
STRAVA
Program all inclusive zahrnuje snídaně 
(7.00-10.00), pozdní snídaně (10.00-
10.30), obědy (12.30-14.30), večeře 
(19.00-21.30) formou bufetu v hlavní re-
stauraci, výběrem z menu v á la carte 
restauraci či taverně (19.00-21.30). Ob-
čerstvení v průběhu dne – čerstvé saláty, 
teplé i studené snacky, čerstvé ovoce, 
zmrzlina (12.30-16.00) v taverně, odpo-
lední káva, čaj a zákusky (17.00-18.00). 
Neomezená konzumace místních alko-
holických i nealko nápojů v hlavním baru 
(17.00-1.00), bazénovém baru Aphrodite 
(10.00-18.00), bazénovém baru Thalassa 
(9.00-1.00) i v hlavní restauraci během 
jídel.
PLÁŽ
Dlouhá písčito-oblázková pláž leží přímo 
před hotelem. Lehátka a slunečníky na 
pláži zdarma, široká nabídka vodních 
sportů (vodní lyže, kitesurfing, windsur- 
fing, potápění – 15 km od hotelu) za po-
platek.

POLOHA
Rozlehlý hotelový komplex s živou at-
mosférou, sestávající z hlavní budovy a 
7 vedlejších bloků, je situován přímo na 
písčito-oblázkové pláži, 800 m od centra 
antického městečka Ialyssos, které láká 
své návštěvníky jedinečným propojením 
moderního a starověkého Rhodosu s řa-
dou obchůdků, kaváren a taveren. Hotel 
vhodný pro rodiny s dětmi i náročnější 
klientelu, je od hlavního města ostrova 
vzdálen 7 km. V blízkosti hotelu zastáv-
ka místní autobusové dopravy.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8 denní
 � all inclusive v ceně
 � 1. dítě do 12,99 let   

 - pobyt zdarma
 � oblíbený hotel
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Řecko

dítě do 12,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Sunshine Rhodes **** Ialyssos - Rhodos
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all inclusive
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ŘECKÝ OSTROV KOS,
nazývaný také Hippokratův ostrov, se 
nachází v jihovýchodní části Egejského 
moře v souostroví Dodekanés tvořené-
ho 12 ostrovními celky, které mu tak daly 
své jméno. Hned po ostrovech Rhodos 
a Karpathos je třetím největším právě 
Kos. Ostrov se rozkládá na 290 km2, je 
dlouhý přibližně 50 km a jeho šířka se 
pohybuje mezi 2-11 km. Žije zde okolo 
31.000 stálých obyvatel, kteří se živí ze-
jména zajišťováním služeb turistům.
Od tureckého pobřeží je vzdálený jen 
3,5 km.
Krajina je z větší části nížinná a díky 
tomu je Kos oblíbeným cílem všech, kte-
ří se rádi vydávají na pěší a cyklistické 
túry. Řada cyklo i pěších stezek je toho 
důkazem. Pouze jižnímu pobřeží do-
minuje pohoří, které se nazývá Díkeos. 
Jeho nejvyšší vrchol dosahuje 846 m 

Hlavní, stejnojmenné město a přístav 
ostrova Kos, je situováno na severový-
chodním pobřeží ostrova, jen pár kilo-
metrů od pobřeží Turecka. Zeleň, stromy 
a palmy v popředí střídají pohledy na 
vysoké kopce v pozadí. Město, založe-
né již ve 4. století př.n.l., jako směsice 
tradice a moderní architektury je bohaté 
na historii a archeologické památky, z 
nichž k nejvýraznějším patří bezesporu 
středověký hrad rytířů Řádu Sv. Jana, 
starobylý amfiteátr, zbytky římských láz-
ní, muslimská mešita (díky blízkosti Tu-
recka), Agora - starověké tržiště ze 3. až 
4. století př. n. l., archeologické muzeum 
s expozicemi objevů z místních nalezišť 
a  nedaleko pevnosti tzv. Hippokratův 
platan, údajně založený samotným slav-
ným lékařem. Na počest zakladatele 
moderní medicíny se ve městě Kos pra-
videlně koná oblíbený festival s hudbou, 
tancem, divadelními představeními a 
dobrým jídlem.
Jako každé hlavní město, i Kos nabízí 
řadu obchodů se suvenýry a jiným zbo-
žím, restaurace, taverny, bary, noční klu-
by a diskotéky. Četné pěší zóny a cykli-
stické stezky z něj dělají příjemné místo 
na procházky nebo jízdu na kole. Malým 
vláčkem z přístavu se můžete vydat na 
Okruh městem (City Tour). Hlavní pláž je 
pokryta oblázky.
Vzdálenost od letiště cca 25 km.

Oblíbené letovisko Marmari, vybudované 
v 80. letech 20. století, leží na severozá-
padním pobřeží ostrova cca 15 km od hlav-
ního města Kos. Na rozdíl od toho Marmari 
poskytuje mnohem více klidu a relaxace. 
Jedná se totiž o malou vesničku, která si 
zachovává původní charakter tradiční řec-
ké osady. Noční zábava je soustředěna v 
hotelech, na ostatních místech probíhá v 
poklidném duchu formou procházek nebo 
posezení nad sklenkou dobrého vína. Za 
skutečně bujarým nočním veselím je třeba 
vyrazit do hlavního města. Také co se týče 
nákupních příležitostí, náročnějším opět 
poslouží metropole. Dlouhá písčitá pláž s 

Pozvolna se rozvíjející, příjemné letovis-
ko Tigaki leží na severním pobřeží ostro-
va jen několik kilometrů od stejnojmen-
ného hlavního města Kos s množstvím 
nákupních i zábavních možností. Ačkoli 
není večerní zábava v Tigaki nijak bujará 
a soustřeďuje se převážně na procházky 
po okolí, i zde najdete několik restaurací 
a taveren, kde lze ochutnat místní specia-
lity a posedět nad sklenkou dobrého vína 
či tradiční řecké pálenky ouzo. Největším 
lákadlem letoviska je bezesporu 10 km 
dlouhá krásná písčitá pláž s pozvolným 
vstupem do moře, průzračnou čistou 
vodou a pro milovníky vodních sportů 
(windsurfing, jachting) příznivými větr-
nými podmínkami. Vydejte se pěšky, na 
kole či zapůjčeným automobilem na výlet 
do okolí, např. k nedalekým mokřadům s 
unikátním ekosystémem.
Vzdálenost od letiště cca 16 km.

Městečko Lambi leží na severním pobře-
ží ostrova Kos a je situovano západně od 
stejnojmenného hlavního města ostrova. 
Přestože je Lambi s hlavním městem vel-
mi úzce spojeno a postupně se stává jeho 
předměstím, stále si zachovává svou je-
dinečnou atmosféru, pro kterou je turisty 
velmi často vyhledáváno. Výhodou tohoto 
střediska je hlavně dobrá dostupnost do 
hlavního města Kos. Krásné historické 
centrum, s tradičními obchůdky, restaura-
cemi a tavernami, je ideálním místem pro 
nákupy a večerní zábavu. Také v Lambi 
najdete celou řadu taveren, restaurací, 
barů, obchodů a půjčoven kol, motocy-
klů a automobilů. Více než tisíc metrů 
dlouhá písčitá pláž v Lambi nabízí mnoho 
příležitostí k provozování vodních sportů 
(například vodního lyžování), ale i obvyk-
lé prázdninové relaxaci. Podél místního 
pobřeží vede nově vybudovaná silnice se 
stezkou pro cyklisty, kterou využívají i běž-
ci a milovníci jízdy na kolečkových brus-
lích. Z Lambi je široký výhled na protější 
poloostrov Bodrum v Turecku.
Vzdálenost od letiště cca 25 km.

Moderní letovisko Psalidi se rozkládá na 
severovýchodním pobřeží ostrova asi 3 
km jižně od hlavního města Kos. Podob-
ně jako letovisko Lambi, i Psalidi tak vy-
tváří jakési jeho předměstí. Zvláště mla-
dé páry ocení blízkost od hlavního města  
s možnostmi různé zábavy. Klidné rekre-
ační středisko nabízí nejen odpočinek na 
písčito-oblázkové pláži s pozvolným vstu-
pem do moře, ale i řadu taveren, restau-
rací, obchůdků se suvenýry a běžným 
zbožím.  Nížinatá oblast kolem Psalidi je 
vhodná pro konání pěších i cyklistických 
výletů.
Vzdálenost od letiště cca 25 km. 

nad mořem. Ostrov je sopečného pů-
vodu, proto zde můžete nalézt spoustu 
léčivých termálních pramenů, jejichž tep-
lota dosahuje např. v místě zvaném Agios 
Fokas až 50 stupňů. Jiným důkazem 
sopečné aktivity je pak ostrůvek Nissyros 
ležící jižně od Kosu, který je skutečnou 
vyhaslou sopkou.
Kos má výjimečně příznivé podnebí. Tu-
risty sem lákají kilometry dlouhé písečné 
a oblázkové pláže s pozvolným vstupem 
do moře, krásná příroda se subtropic-

kou vegetací, romantické vesničky, velké 
množství pamětihodností, turisticky atrak-
tivních lokalit a zejména hlavní město Kos, 
proslulé středověkou pevností johanitů a 
Hippokratovým platanem. Otci medicíny 
byla zasvěcena nejúchvatnější památka 
Kosu Asklepieion, který se stal největší 
zdravotní institucí starého Řecka a Hippo-
kratovou lékařskou školou.
Ostrov žije nejen bohatou historií, která 
sahá až do doby 2.000 let př.n.l., ale i sou-
časností. Široké možnosti nákupů najdou 

turisté v  moderních obchodech a zába-
vu v nesčetných barech, restauracích a 
tavernách. Ostrov Kos je také ideálním 
výchozím bodem k podnikání výletů po 
souši i po moři, vzhledem ke své poloze v 
okolí dalších zajímavých ostrovů.
V porovnání s dalšími řeckými ostrovy si 
Kos doposud udržel svůj původní a při-
rozený ráz, nepoznamenaný přílivem za-
hraničních turistů, kterých však na tento 
ostrov rok od roku směřuje stále více.

KOS

KosTigaki
Marmari

Lambi

Psalidi

Středozemní moře

Kos

Kos - město

Marmari

Tigaki Lambi Psalidi

Oficiální název:  Kos
Hlavní město:  Kos 
Rozloha:  290 km²
Počet obyvatel:  26 000
Nejvyšší bod:  Dikeos (846 m n.m.)
Úřední jazyk:  řečtina 
Měna:  euro (EUR)
Časový posun:  +1 hodina (oproti ČR)
Doba letu:  cca 2,30 hod.

 

Rychlý přístup
z Vašeho tabletu
nebo smartphonu
přes QR kód

pozvolným vstupem do moře je vhodná 
zejména pro méně zdatné plavce a rodi-
ny s dětmi. Vyžití zde najdou také milovní-
ci vodních sportů, především plachtění a 
surfování. Nížinatá krajina v okolí Marma-
ri vybízí k pěším túrám a cyklistice. Projet 
se můžete kolem solného jezera, které je 
v létě zcela suché, a zavítat až do tradič-
ních vesniček uprostřed borových lesů.

Vzdálenost od letiště cca 15 km. 
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KOUPÁNÍ V THERMAE (PŘÍRODNÍ TERMÁLNÍ LÁZNĚ)
Transfer s doprovodem z hotelu k parkovišti nad pramenem termální vody Thermae 
na západním pobřeží ostrova, koupání v léčivých vodách, slunění.
Orientační cena: 15 € (bez oběda).

POTÁPĚNÍ
Plavba plně vybavenou lodí se zkušenými instruktory k průzračným vodám kolem 
Kalymnosu. Lekce potápění a 20 - minutový ponor. Druhý ponor je možné doplatit na 
místě. Sendvič a nealko na lodi. V případě pronájmu lodi, možný piknik na pobřeží.
Orientační cena: 70 € (včetně transferů na Kosu, plavby lodí, 20 min. ponoru a občer-
stvení na palubě). Doprovázející osoba (bez potápění): 40 €.

VODNÍ PARK LIDO V MASTICHARI
Transfer s doprovodem do vodního parku LIDO, koupání, skluzavky a zábava.
Orientační cena: 25 € (bez oběda).

Poznámky: 
Všechny výlety zahrnují dopravu z/do hotelu, jídla nezahrnují nápoje - není-li uve-
deno jinak, jídla se skládají z hlavního chodu a salátu, minimální počet účastníků: 18 
osob, děti od 2 do 11,99 let: sleva 50 %, ceny zahrnují DPH a všechny místní poplatky.

Poznámky: 
Minimální počet účastníků: 18 osob, všechny výlety zahrnují dopravu z/do hotelu, jíd-
la nezahrnují nápoje - není-li uvedeno jinak, děti od 2 do 11,99 let: Sleva 50 % (přístav-
ní taxy do Bodrumu pro dítě starší 12 měsíců: cca 10 € placeno zvlášť), ceny zahrnují 
DPH a všechny místní poplatky.
Výlety jsou pořádány ve spolupráci s řeckou agenturou a jsou provázeny česky nebo 
slovensky mluvícím průvodcem. Výlety je možné zakoupit na místě ve všech pobyto-
vých letoviscích v měně Euro. Ceny výletů jsou orientační. Program výletů může být 
změněn. O celkové nabídce výletů budete informováni na místě. 

OKRUH OSTROVEM
S profesionálním průvodcem. Svoz z 
hotelů, návštěva Asklépia, přibližně ho-
dinová prohlídka, následně přesun auto-
busem a procházka historickým centrem 
města Kos. Odjezd do malebné vesničky 
Zia v pohoří Dikaios s nádherným výhle-
dem na pobřeží, procházka a volný čas 
na nákupy tradičních výrobků a koření. 
Jízda přes vesničky Pyli a Kardamena do 
Kefalosu. Krátká zastávka na focení nad 

KALYMNOS - PLATI - PSERIMOS
Odjezd kolem 9.30 z přístavu v Kosu. 
Nalodění se na krásnou dřevěnou loď, 
plavba k ostrůvku Plati (cca 75 min.), kou-
pání a oběd na palubě. Plavba k ostrovu 
Kalymnos, příjezd do Pothie, malebného 
hlavního městečka ostrova Kalymnos, 
procházka přístavem, návštěva dílny s 
ukázkou zpracování mořských hub. Poz-
ději oddychová plavba k ostrovu Pseri-
mos, koupání na krásné písečné pláži. 
Návrat do Kosu kolem 17:30 hod.

ŘECKÝ VEČER
Kolem 18.30 odjezd autobusem z hotelu, 
jízda do malebné vesničky Zia. Procház-
ka, volno na nákupy tradičních výrobků a 
výhled na západ slunce. Večeře v restau-
raci s výtečnými řeckými pokrmy a nád-
herným výhledem. Konzumace domácího 
vína nebo džusu bez omezení, živá hud-
ba, bohatý program folklorních tanců. Vý-
jimečný řecký večer plný skvělé zábavy!
Orientační cena: 40 €.

NISYROS
Cesta autobusem do přístavu Kardame-
na (cca 45 min.) a plavba lodí na ostrov 
Nisyros. Krátce po vylodění v přístavu 
Mandraki odjezd minibusy k sopce (cca 
30 min.) a prohlídka kráteru. Návrat do 
Mandraki, procházka typickým řeckým 
ostrovním městečkem a oběd v tradiční 
taverně. Možnost návštěvy kláštera Pa-
nagia Spiliani. Zpáteční plavba do Kar-
dameny a transfer do hotelu s příjezdem 
kolem 17.00 hod. 

Orientační cena: 42 € (zahrnuje transfe-
ry, průvodce a vstup do kráteru).
Orientační cena s obědem 
v Mandaki: 55 €

zátokou Kamari, návštěva rodinného pod-
niku na výrobu medu a olivového oleje. 
Zpáteční jízda přes Antimachii (možnost 
prohlídky tradičního vesnického domku) 
do hotelů (kolem 16.30 v závislosti od 
vzdálenosti hotelu). Celková doba trvání 
výletu 5 - 7 hodin.
Orientační cena: 
42 € (včetně průvodce a vstupu do Ask-
lépia). 
52 €  (včetně oběda - tříchodové menu)

Orientační cena: 
42 € (včetně průvodce a oběda).

Výlety a poznávací zájezdy s průvodcem

Výlety lodí s průvodcem

Řecko

Nabídka výletů na Kosu
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Řecko

Hotel Apollon ****Kos - Lambi

all inclusive

náš tip



14.951,-

POLOHA
Oblíbený hotelový komplex s rodinnou 
atmosférou, rozkládající se v rozlehlé 
pěstěné zahradě se vzrostlou vegetací 
banánovníků, fíkovníků a palem, je situ-
ován v ideální lokalitě letoviska Lambi, 
pouhých 250 m od písčito-oblázkové 
pláže. Nákupní možnosti v podobě 
tradičních, turistických či butikových 
obchůdků, stejně tak jako restaurace 
a taverny v blízkosti hotelu. Linkovým 
autobusem, ze zastávky vedle hotelové 
vstupní brány či příjemnou procházkou, 
se dostanete do hlavního města Kos, 
vzdáleného od hotelu přibližně 2 km,   
s jeho historickými památkami, krásným 
přístavem, nákupními i zábavními mož-
nostmi.  
VYBAVENÍ
24-hodinová recepce, Wi-Fi připojení 
zdarma v lobby, TV koutek v lobby, bez-
bariérový přístup, restaurace, lobby bar, 
bazénový bar, venkovní bazén, dětský 
bazén, lehátka a slunečníky u bazénu 
zdarma, denní aktivity, dětské hřiště, par-
koviště, basketbalové hřiště, koutek pro 
karetní hry. Za poplatek: sejf na recepci, 
půjčovna aut, motorek a kol, doktor (na 
vyžádání), internetová kavárna (video- 
hry), tenisový kurt, billiard, masáže.
POKOJE
Vkusně zařízené standardní dvoulůžko-
vé pokoje s individuálně ovládanou kli-
matizací, koupelnou se sprchou/vanou, 
WC a fénem, TV, telefonem, minilednič-
kou, trezorem (za poplatek), balkonem 
nebo terasou. Dětská postýlka na vyžá-
dání zdarma. Možnost až dvou přistýlek.               
STRAVA
Program all inclusive zahrnuje snídaně, 
obědy, večeře formou bufetu. Občerst-
vení v průběhu dne v barech - sendviče, 
pizza, pečivo (11.00-19.00), odpolední 
káva a čaj (16.00-17.00), zmrzlina (12.00-
19.00), konzumace místních alkoholic-
kých i nealko nápojů (10.00-23.00).
PLÁŽ
Písčito-oblázková pláž letoviska Lambi 
je od hotelu vzdálena 250 m. Lehátka a 
slunečníky na pláži za poplatek.  

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8 denní
 � oblíbený hotel
 � all inclusive v ceně
 � 1. dítě do 5,99 let   

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Řecko

dítě do 5,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

all inclusive

Hotel Apollon **** Lambi - Kos
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17.591,-

POLOHA
Rodinný hotel s příjemnou atmosférou 
skládající se z 212 pokojů umístěných ve 
tří až čtyřpatrových budovách se nachá-
zí na severozápadním pobřeží ostrova 
v oblíbeném letovisku Marmari, 350 m 
od jeho centra a cca 15 km od hlavního 
města Kos. Zastávka místní autobusové 
dopravy 100 m od hotelu.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, sejf na recepci 
(za poplatek), lobby, televizní místnost, 
restaurace, bar, snack bar, venkovní ba-
zén s dětskou částí (lehátka a slunečníky 
u bazénu zdarma), dětské hřiště, tělo-
cvična, tenisový kurt, minigolf, volejbal, 
herní místnost – kulečník, stolní tenis.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné 
přistýlky s klimatizací (15.6. - 15.9.), kou-
pelnou se sprchou/vanou a fénem, sa-
telitní TV, rádiem, telefonem, ledničkou. 
STRAVA
Strava all inclusive zahrnuje snídaně 
(7.30-9.30), obědy (12.00-13.30) a večeře 
(19.00-21.00) v restauraci. Občerstvení  
v průběhu dne v restauraci (16.00-17.00), 
neomezená konzumace místních alko-
holických a nealkoholických nápojů ve 
snack baru (10.00-23.30).
PLÁŽ
Dlouhá písčitá pláž je od hotelu vzdá-
lena cca 300 m. Lehátka, slunečníky a 
vodní sporty na pláži za poplatek.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8 denní
 � all inclusive v ceně
 � možnost jedné přistýlky
 � oblíbený hotel
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Řecko

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Pyli Bay ***+Kos - Marmari

all inclusive



12.487,-

POLOHA
Příjemný hotel vhodný i pro rodiny s dět-
mi je ideálně situován na severozápad-
ním pobřeží ostrova Kos v klidné části 
oblíbeného letoviska Marmari, cca 13 km 
od historického hlavního města a v blíz-
kosti obchůdků, barů, restaurací, zastáv-
ky místní autobusové dopravy.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, směnárna, bez-
bariérový přístup, výtah, restaurace, bar 
s TV, bazénový snack bar, business cen-
trum, venkovní bazén, oddělený dětský 
bazén (lehátka a slunečníky u bazénu 
zdarma), dětské hřiště, volejbal, basket-
bal, parkoviště, večerní programy.
Za poplatek: sejf na recepci (10 Euro/tý-
den), internetový koutek a malá knihov-
na (1,5 Euro/půl hodiny, 3 Euro/hodina), 
zapůjčení aut, motocyklů a kol, tenisový 
kurt, stolní tenis (1 Euro/půl hodiny, 2 
Eura/hodina).
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýl-
ky (3 dospělí nebo 2 dospělí + dítě) jsou 
vybaveny klimatizací (za příplatek - 4 
Eura/pokoj/den), koupelnou se sprchou, 
WC a fénem, satelitní TV, telefonem, led-
ničkou, balkonem nebo terasou. Dětská 
postýlka na vyžádání zdarma.
STRAVA
Polopenze formou bufetu v ceně. Za 
příplatek možnost all inclusive (snídaně, 
obědy, večeře formou bufetu, místní al-
koholické a nealkoholické nápoje místní 
výroby).  
PLÁŽ
Krásná písčitá pláž s lehátky, slunečníky 
a vodními sporty za poplatek je vzdále-
na 600 m od hotelu. Několikrát denně 
zajištěna doprava hotelovým minibusem 
zdarma. Jízdní řád k dispozici na recepci.  

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8 denní
 � polopenze v ceně 
 � dítě do 11,99 let   

 - pobyt zdarma
 � klidná atmosféra
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Řecko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně polopenze

Hotel Roselands *** Marmari - Kos
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polopenze



14.599,-

POLOHA
Hotel se nachází v  srdci malebného le-
toviska Marmari a skládá se z 56 pokojů. 
Písčitá pláž je vzdálená 30 m od hotelu 
a patří mezi jednu z nejkrásnějších pláží 
ostrova, má jemný bílý písek a je oceně-
ná modrou vlajkou EU. V blízkosti hotelu 
je minimarket, obchod se suvenýry a au-
tobusová zastávka.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s  recepcí, restaurace, ven-
kovní posezení, koktejl bar, snack bar, 
společenská místnost s televizí, venkov-
ní bazén s dětskou částí (lehátka a prou-
těné přístřešky u bazénu zdarma), Wi-Fi 
v  lobby zdarma. Za poplatek: půjčovna 
automobilů, motocyklů a bicyklů, sejf na 
recepci, stolní tenis.
POKOJE
Pokoje jsou vybaveny klimatizací, tele-
vizorem, rádiem, telefonem, ledničkou, 
balkonem nebo terasou s výhledem na 
moře nebo hory, koupelnou se sprchou, 
WC, fénem. Možnost 1 přistýlky. Dětská 
postýlka na vyžádání za příplatek (3 
Eura/den).
STRAVA
Polopenze -  snídaně (7.30 -9.30) a veče-
ře (19.00-21.00) formou bufetu.
PLÁŽ
Písčitá pláž s  jemným bílým pískem a 
pozvolným vstupem do moře je vzdále-
ná 30 m. Lehátka, slunečníky i nabídka 
vodních a adrenalinových sportů za po-
platek.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8 denní
 � přímo u pláže
 � polopenze v ceně
 � dítě do 11,99 let  

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Řecko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně polopenze

Hotel Blue Jay Beach **+Kos - Marmari

přímo u pláže



13.191,-

POLOHA
Komplex je situován uprostřed zahrady 
s bujnou vegetací v blízkosti pláže. Ho-
tel Boheme je depandancí hotelu Apo-
llon od kterého je vzdálen cca 150 metrů. 
Spojení s hlavním městem Kos místní au-
tobusovou dopravou (cca 1,5 km).
VYBAVENÍ
Klienti ubytovaní v hotelu Boheme mo-
hou používat veškeré zařízení hotelu 
Apollon tj. - vstupní hala s recepcí, re-
staurace, venkovní bazén, dětský bazén, 
dětské hřiště, lehátka a slunečníky u 
bazénu zdarma, bar hotelu Apollon, bar 
hotelu Boheme, bazén pro dospělé a 
dětský bazén u hotelu Boheme, spole-
čenskou místnost s TV, parkoviště, Wi-Fi 
v lobby hotelu Apollon zdarma, basket-
balové hřiště, animační programy u ho-
telu Apollon zdarma.
Za poplatek: klimatizace, trezor na re-
cepci, pronájem kol, skútrů, automobilů, 
internetová kavárna, tenisový kurt, ku-
lečník, masáže.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýl-
ky disponují koupelnou se sprchou, WC, 
balkonem nebo terasou, klimatizací a 
miniledničkou. Dětská postýlka na vyžá-
dání zdarma.
STRAVA
Strava all inclusive je podávána v hote-
lu Apollon, vzdáleném cca 150 metrů a 
zahrnuje snídaně (7.30-10.00), obědy 
(12.30-14.00) a večeře (19.00-21.00) for-
mou bufetu. Lehké občerstvení během 
dne - sendviče, pizza (11.00-19.00), zmrz- 
lina (12.00-19.00). Odpolední káva/čaj 
a zákusky (16.00-17.00). Neomezená 
konzumace místních alkoholických a 
nealkoholických nápojů v baru hotelu 
Apollon (10.00-23.00). Bar hotelu Bohe-
me je otevřen od 10.00-18.00 (v období 
od 15.6.-7.7. od 10.00-19.00).
PLÁŽ
Písčito-oblázková pláž je vzdálená 200 
metrů od hotelu. Lehátka, slunečníky a 
vodní sporty na pláži za poplatek.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8 denní
 � all inclusive v ceně
 � možnost jedné přistýlky
 � klidná atmosféra
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Řecko

dítě do 5,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Boheme *** (depandance hotelu Apollon) Lambi - Kos
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all inclusive

novinka

restaurace v hotelu Apollon

bazén hotelu Boheme

bazén hotelu Apollon



13.719,-

POLOHA
Příjemný hotelový komplex renovovaný 
v  roce 2009 je obklopen zahradou, na 
které se pěstují čerstvé suroviny, tvořící 
základ kvalitní a pestré stravy v  rámci 
programu all inclusive. Hotel je situován 
900 m od centra města, 15 km od měs-
ta Kos, v  blízkosti nákupních možností. 
Komplex tvoří 3 budovy se 125 pokoji.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s  recepcí, restaurace, bar, 
směnárna, internetová kavárna, výtah, 
2 venkovní bazény, jeden s bazénovým 
barem, 2 dětské bazény se skluzavkou, 
zahrada, sluneční terasa, dětské hřiště, 
fitness, basketbal, šipky, vodní pólo. Le-
hátka a slunečníky jsou k dispozici u ba-
zénu zdarma. Za poplatek: Wi-Fi připo-
jení ve společných prostorách - 2 Euro/
hod., půjčovna automobilů, motocyklů, 
nebo bicyklů, tenisové kurty, fitness cen-
trum, jacuzzi, masáže, kulečník, jízda na 
koni, knihovna, herna, úschovna zavaza-
del, fax, kopírka a internetová kavárna.
POKOJE
Všechny pokoje jsou vybaveny balko-
nem, koupelnou s vanou, fénem, televizí, 
telefonem, ledničkou, kuchyňkou (bez 
vybavení) a sejfem (za poplatek 15 Euro/
týden). Pokoje jsou dvoulůžkové s mož-
ností jedné přistýlky, s výhledem na ba-
zén nebo do zahrady. Klimatizace za po- 
platek (5 Euro/den). Dětskou postýlku je 
možné zapůjčit za 3 Eura/osoba/noc. 
STRAVA
Strava all inclusive je podávána formou 
bufetu a zahrnuje snídaně (7.30-9.30), 
obědy (12.30-14.00) a večeře (19.00-
21.00) v hotelové restauraci. Občerstve-
ní v  průběhu dne (16.00-17.00), neome-
zená konzumace místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů v baru (10.00-
23.00).
PLÁŽ
Azurové moře s písčitou pláží Tigaki se 
nachází 900 metrů od hotelu. Doprava 
zdarma několikrát denně hotelovým mi-
nibusem (kromě neděle). Lehátka a slu-
nečníky na pláži za poplatek.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8 denní
 � all inclusive v ceně
 � dítě do 6,99 let   

 - pobyt zdarma  
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Řecko

dítě do 6,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Ilios ***Kos - Tigaki

all inclusive



12.311,-

POLOHA
Jeden z nejlepších tříhvězdičkových 
hotelů vhodný pro aktivní dovolenou i 
přijemnou relaxaci je situován v moder-
ním letovisku Psalidi na severozápadním 
pobřeží ostrova, pouhých 1,6 km od cen-
tra hlavního města Kos s řadou obchodů, 
restaurací a klubů.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, sejf na recepci 
(za poplatek), lobby, Wi-Fi ve veřejných 
prostorách hotelu zdarma, televizní míst-
nost, knihovna, restaurace, hlavní bar, 
venkovní bazén s dětskou částí (lehátka 
a slunečníky u bazénu zdarma), bazé-
nový snack bar, dětské hřiště, tenisový 
kurt, minigolf, šipky, plážový volejbal, 
basketbal, vlastní organická farma pro 
pěstování ovoce a zeleniny, jednou za 
dva týdny večerní programy (grilování, 
tance, fakír show).
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny 
klimatizací (za příplatek - 6 Euro/pokoj/
den), koupelnou se sprchou a fénem, 
satelitní TV, rádiem, telefonem, varnou 
konvicí, ledničkou, balkonem. Dětská 
postýlka na vyžádání zdarma.
STRAVA
Strava formou polopenze je zahrnuta  
v ceně - snídaně a večeře.
PLÁŽ
Písčitá pláž s občasnými oblázky leží 
cca 200 m přes místní komunikaci. Le-
hátka a slunečníky na pláži zdarma. Vod-
ní sporty cca 500 m od hotelu na hlavní 
pláži za poplatek. Doporučujeme obuv 
do vody.

 � odlety Praha, Brno,   
 Ostrava
 � 8 denní
 � polopenze v ceně 
 � oblíbený hotel
 � lehátka a slunečníky  

 na pláži zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Řecko

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně polopenze

Hotel Niriides *** Psalidi - Kos
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lehátka a slunečníky na pláži zdarma



Větší rušné letovisko Dassia určené 
všem milovníkům zábavy a sportu se 
nachází na zeleném východním pobře-
ží ostrova Korfu cca 12 km od hlavního 
města Kerkyra, kam se dostanete míst-
ní autobusovou linkou. Veškeré dění je 
soustředěno na hlavní ulici s řadou re-
staurací, barů, obchodů a postranních 
uliček směřujících na dlouhou písčitou 
pláž s oblázky, pozvolným vstupem do 
moře a prestižním oceněním Evropské 
Unie za čistotu moře a pláže, tzv. “Mod-
rou vlajkou“. Díky pestré nabídce vod-
ních sportů (potápění, vodní lyžování, 
windsurfing, jízda na banánu) a poměrně 
rovnému povrchu (cyklistika) je Dassia 
letním rájem sportovců.
Transfer z letiště trvá cca 20 minut.

Turistické letovisko Kassiopi s příjemnou 
atmosférou původní rybářské vesničky a 
převážně klasickou řeckou zástavbou níz-
kých domků leží mezi dvěma poloostrovy 
na severovýchodě ostrova Korfu, přibližně 
36 km od hlavního města Kerkyra. Najde-
te zde vše, co potřebujete k odpočinku a 
strávení příjemné dovolené – hlavní ulici 
vedoucí podél přístavu s dostatkem re-
staurací, barů, taveren a obchůdků, obláz-
kovou pláž s nabídkou vodních sportů, 
tenisové kurty a jiná sportovní zařízení, 
výlety do okolí.
Transfer z letiště trvá cca 60 minut.

Letovisko Gouvia se nachází na východním 
pobřeží  ostrova, necelých 10 km od  hlav-
ního města Kerkyra. Gouvia leží v  modré 
laguně stejnojmenného zálivu a jde o vel-
mi živé letovisko a přístav, kam připlouvají 
denně lodě a jachty ze všech koutů světa. 
V  letovisku Gouvia je velký výběr taveren, 
restaurací a barů, lze ochutnat kromě ty-
pické řecké kuchyně také kuchyni italskou 
nebo čínskou. Díky velké nabídce barů a re-
staurací, které fungují dlouho do noci, jsou 

Jedno z nejnavštěvovanějších a poměr-
ně rušné letovisko Ipsos je situováno na 
severovýchodním pobřeží ostrova Korfu, 
cca 14 km od stejnojmenného hlavního 
města ostrova. Je proslulé jako centrum 
zábavy a nočního života, kvůli kterému 
se sem večer sjíždějí turisté i místní z 
celého okolí. Zdejší taverny, restaurace 
a bary nabízí vedle osvěžujících exotic-
kých drinků a různých druhů vín a piv i 
řecké speciality, ale samozřejmě nechy-

bí ani lahůdky jiných národních kuchyní. 
Většina místních podniků nabízí filmové 
projekce, sportovní utkání na velkých 
plochých obrazovkách či živou hudbu. 
V noci se hlavní pobřežní třída letoviska, 
zvaná též „zlatá míle“, mění ve velmi živé 
středisko s mnoha možnostmi bujaré zá-
bavy až do pozdních nočních hodin. Prá-
vě proto je tento resort oblíben zejména 
u mladých lidí. Letovisko dělí od pláže 
místní komunikace. Hlavní, poměrně 
úzká pláž se rozprostírá na ploše o délce 
cca 1,5 kilometrů a je tvořena z hrubšího 
písku s příměsí oblázků. Za čistotu vody a 
pláže byla pláž oceněna modrou vlajkou 
EU. Díky pozvolnému vstupu do moře a 
čistotě je pláž vhodná i pro děti a handi-
capované. V místě nechybí samozřejmě 
vodní sporty – od vodního lyžování, přes 
ringo, až po jízdu na banánu. Lze se zde 
oddávat i krásám ukrytým pod mořskou 
hladinou, a to buď díky šnorchlování či 
klasickému potápění pod dozorem zku-
šených instruktorů z místní potápěčské 
školy. Až prozkoumáte celý Ipsos, vyrazte 
na prohlídku okolí. Zkuste třeba navštívit 
některou z okolních malebných vesniček 
(např. Agios Markos nebo Ano Korakiana) 
a poznat ostrov i z druhé strany, v původ-
ním prostředí místních obyvatel.
Transfer z letiště trvá cca 20 minut.
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Legendami a mýty antického Řecka je 
opředen jeden z nejkrásnějších ostrovů 
Jónského moře, zelený smaragd ostrov 
Korfu. Tento nejsevernější a nejzápad-
nější z Jónských ostrovů uchvátí pro-
hřátými písčitými a oblázkovými plážemi, 
azurovým mořem, členitým pobřežím se 
stovkami kouzelných zátočin a strmými 
horskými svahy ostře kontrastujícími s 
věčně zelenými staletými olivovými háji, 
kvetoucími cypřiši, pomerančovníky 
a mandloněmi. Při putování ostrovem 
nesmíte opomenout ostrovní metropoli, 
která je podle některých zdrojů nej-
krásnějším městem Řecka vůbec. Je to 
město plné pamětihodností s rušnými 
bulváry i typickou benátskou architektu-
rou, která dokládá to, že Kerkyra se na 
rozdíl od zbytku Řecka nikdy neocitla 
pod tureckou nadvládou a že po 400 
let patřila Benátkám. Bezpečí před Tur-
ky zajištovaly dva hrady Stará (14. stol.) 
a Nová pevnost (17. stol.) . Mezi nimi se 
rozkládá Staré Město, jehož nejkrásnější 
čtvrtí je Cambiéllo se zapadlými zákou-

tími starobylých čtvrtí s nepřeberným 
množstvím výrobků ze zlata a keramiky 
s úzkými uličkami plných stánků a tržišť, 
dýchajícími typickou řeckou atmosférou. 
Za pozornost stojí katedrála metropolit-
ního chrámu Mitropolis, kde se nachází 
několik starých kostelíků, radnice, be-
nátské divadlo z konce 17. stol., obytné 
domy benátského i jihoitalského stylu a 
zejména pak chrám sv. Spyridona - patro-
na ostrova. Ve městě se nachází muzea 
asijských umění, archeologie, námořnic-
tva i přírodních věd. Lákavým cílem výletů 
je zámeček Achilleon postavený v letech 
1890-1 jako letní rezidence rakouské cí-
sařovny Alžběty (známé jako Sissi), který 

každého návštěvníka okouzlí nádhernými 
zahradami a výhledem na moře. Historie 
Korfu sahá až do dob antiky, kdy se ost-
rov stal úto čištěm Jasona a Argo nautů při 
výpravě pro zlaté rouno. Nějaký čas zde 
trávil i bájný Odysseus před návratem na 
rodnou Ithacu. Z těchto dob zde nalez-
neme památky jako staré římské lázně v 
Benítses nebo vykopávky na poloostrově 
Kanóni. Zcela jistě by jste měli navštívit 
také Sidari, proslavené kanálem lásky, 
Paleokastrítsu s klášterem Nejsvětější bo-
horodičky nebo nejvyšší horu Pantokrator 
skýtající nádherný výhled na celý ostrov. 
Civilizace a národy procházející tímto os-
trovem, zde zanechaly řadu historických 

památek, které umožňují návštěvníkům 
nahlédnout do zvyků a kultur dob dávno 
minulých. Starobylé kláštery i časem za-
pomenuté vesničky si zachovaly svůj drs-
ný půvab. K magické atmosféře nepřispí-
vá však jenom úchvatná příroda, cenné 
pamětihodnosti a typický kolorit taveren 
a kaváren, ale hlavně místní lidé se svou 
věčně dobrou náladou a pohostinností, 
ochotni vždy vyjít vstříc. Korfu nepodleh-
lo tlaku turistického průmyslu, zůstává 
ryzí a původní - díky tomu se jistě i pro 
Vás stane „ostrovem věčných návratů.”

KORFU

Jónské moře

Kerkyra

Kassiopi

Gouvia

Ipsos
Dassia

SidariKorfu

Dassia Kassiopi

GouviaIpsos

Oficiální název:  Korfu
Hlavní město:  Kerkyra
Rozloha:  613,6  km²
Počet obyvatel:  107 879
Nejvyšší bod:  Pantokrator (906 m n. m.)  
Úřední jazyk:  řečtina  
Měna:  euro (EUR)
Časový posun:  +1 hodina (oproti ČR)
Doba letu:  cca 2 hod.

 

zde možnosti zábavy dostačující. Nákupní 
možnosti jsou velmi široké – hypermarket, 
supermarkety, obchůdky se suvenýry. Plá-
že jsou oblázkové i písečné, samozřejmos-
tí je plážový servis, sprchy a široká nabídka 
vodních sportů. Pláž v Gouvii získala oce-
nění EU – modrou vlajku za čistotu a kvali-
tu mořské vody. Okolí letoviska Gouvia je 
vhodné pro poznávání, přímo v městečku 
se nachází zbytky benátských loděnic ze 
17. století, ruiny hradu z  doby benátské 
nadvlády. Do okolí můžete vyrazit autem, 
pěšky ale také na koni, díky blízkosti hlav-
ního města Kerkyry se nabízí i procházka 
městem, které dýchá historií (sem vás 
zaveze také pravidelná autobusová linka 
přímo z Gouvie). Transfer z letiště trvá cca 
15 minut.
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Na tomto nezapomenutelném lodním 
výletě budete mít možnost navštívit pů-
vabné městečko Pargu, které vás přivítá 
svým starobylým benátským hradem 
střežícím vstup do zálivu, kde se městeč-
ko rozkládá. Budete mít dostatek času, 
abyste se zde porozhlédli a navštívili 

Na tomto nezapomenutelném lodním vý-
letě budete mít možnost navštívit jeden z 
deseti nejkrásnějších ostrovů světa. Obe-
plujete celý ostrov dokola a prohlédnete 
si úchvatné západní pobřeží s množstvím 
útesů a jeskyní. U jedné z jeskyní se 
tyčí velký skalní masiv - Ortholithos. Je 

Celodenní výlet spojený s plavbou ko-
lem západního pobřeží ostrova Korfu. 
Loď vyplouvá z Paleokastritsy, jednoho z 
nejpůvabnějších letovisek na Korfu a po-
kračuje do střediska Liapades. Loď poté 
zamíří směrem na jih. Cestou můžete 
obdivovat jedinečné skalní útesy, přírod-
ní scenérie, jeskyně s křišťálově čistou 
vodou Jónského moře i oblázkové plá-
že. Na jedné z nich se údajně Odysseus 
střetl s Nausikou. Po připlutí na Paradise 

beach následuje asi 3 hodinová přestáv-
ka. Zatímco kapitán a jeho posádka budou 
připravovat chutný oběd, který se skládá 
z místních specialit, budete mít dostatek 
času k odpočinku, koupání, šnorchlování 
a objevování tajů Jónského moře. Odpo-
ledne se loď vrací zpět do Paleokastritsy. 
Při nepříznivém počasí možnost změny 
programu.
Orientační cena: 
24 € dospělí, 12 € děti.

bem a pohostinností místních obyvatel. 
Vychutnejte si kávu nebo jiné osvěžení 
v jedné z místních kaváren. Můžete tu 
v klidu odpočívat na pláži, koupat se v 
průzračných vodách ostrova, nebo se jen 
procházet klidnými uličkami.
Orientační cena: 34 € dospělí, děti 17 €.

nejte si kávu nebo jiné osvěžení v jedné 
z místních kaváren. Můžete tu v klidu od-
počívat na pláži, koupat se v průzračných 
vodách ostrova, nebo se jen procházet 
klidnými uličkami.
Orientační cena: 
34 € dospělí, 17 € děti.

Zajímá vás podvodní svět Jónského 
moře? Pokud ano, tak tento výlet je jako 
stvořený právě pro Vás. Loď Kalypso Star 
má prosklené dno a umožní Vám pozoro-
vat veškeré dění v Jónském moři. Plavba 
touto lodí k ostrůvku Vidos trvá přibližně 
jednu hodinu. Vyplouvá se ze Starého 
přístavu v Kerkyře a plaví se k blízkému 
ostrůvku Vidos, kde loď zakotví a Vám 
se naskytne úchvatný pohled na mořské 

Zábavní park ležící poblíž hlavního měs-
ta Kerkyry na planině s názvem Ropa 
upoutá určitě každého, nejen děti, ale i 
dospělé. Ráno Vás autobus přiveze do 
tohoto báječného místa, kde můžete celý 
den strávit objevováním nejrůznějších to-
bogánů, skluzavka bazénů. Naleznete tu 
nejrůznější atrakce pro všechny věkové 
kategorie. Je tu tobogán s názvem Čer-
ná díra, ve které nasednete do velkých 
gumových kruhů a necháte se unášet 
proudem. Pro odvážnější jsou tu tobogá-
ny Kamikadze. Dále tu objevíte Twister, 
Divokou řeku a velké množství dalších to-
bogánů. Pro nejmenší je tu speciální kou-
tek i s nafukovacím hradem. Odpočívat 
můžete v mírném proudu Líné řeky či na 
lehátku se slunečníkem. Ani občerstvení 
a obchod se suvenýry nesmíte vynechat.
Orientační cena: 33 € dospělí, 25 € děti

Tripa je nejznámější taverna nejen na 
Korfu, ale i jedna z nejznámějších tave-
ren celého Řecka. Mezi těmi, kdo tuto 
tavernu navštívili, byli například řecký 
prezident Konstantin Karamanlis, fran-
couzský prezident Francois Mitterand, 
herečka Jane Fonda, herec Anthony 
Quinn či Aristoteles Onassis. A právě  
v této proslavené taverně můžete strávit 
nezapomenutelný večer při poslechu 
řecké hudby. Je pro Vás přichystána bo-
hatá večeře skládající se z přibližně 10 
velmi chutných chodů. Po jídle můžete 
sledovat vystoupení skupiny tanečníků, 
kteří Vám předvedou řecké tance z nej-
různějších koutů Řecka v různých lido-
vých krojích. Potom Vás všechny vyzvou, 
abyste se k nim připojili a bavili se s nimi 
při výuce řeckého tance.
Orientační cena: 33 € dospělí, 16,50 € děti.

Celodenní výlet, během kterého navštíví-
te nejkrásnější místa ostrova Korfu. Výlet 
zahájíme na poloostrově Kanoni, odkud 
je hezký výhled na Myší ostrov a ženský 
klášter Vlacherna. Dále pokračujeme 

návštěvou letohrádku Achilion, sídla cí-
sařovny Alžběty, zvané Sissi, který je vy-

dno se zbytky antických památek, poto-
penou lodí a pochopitelně spoustou ryb. 
Potápěč Vám ještě ukáže další živočichy 
z Jónského moře. Je pro Vás nachystá-
no i představení cvičených lvounů, kteří 
se budou určitě líbit nejen dětem, ale i 
dospělým. Cestou zpět si můžete udělat 
nádherné fotografi e města Kerkyry a 
Staré i Nové pevnosti.
Orientační cena: 14 € dospělí, 7 € děti.

zdoben pouze motivy z řecké mytologie. 
Prohlédnete si prostory zámku a nádher-
nou zahradu, která jej obklopuje. Výlet si 
zpříjemníte ochutnávkou tradičních alko-
holických nápojů v likérce Koum Kouat. 
Pokračujeme prohlídkou turistického 
střediska Paleokastritsa, kde si prohléd-
neme muzeum a mnišský klášter. Poté 
nás cesta zavede do vesničky Lakones 
na vyhlídku Bella Vista, kde můžete obdi-
vovat jednu z nejkrásnějších scenérií ce-
lého Středozemního moře. Cestou zpět 
budete mít možnost se kochat krásným 
výhledem na západní pobřeží s ostrovy 
Diapontia.
Orientační cena: 
38 €, děti 19 € (Vstupné do Achilionu 
není zahrnuto v ceně výletu Okruh ostro-
vem a je 5 Euro za dospělého, děti 4-12 
let platí 3 Euro) .

četné obchůdky a taverny nebo se může-
te věnovat koupání a slunění na místních 
písečných plážích. Dále bude následovat 
plavba až k souostroví pěti malých os-
trůvků Paxi, kde se vylodíte na největším 
z nich. Navštívíte hlavní městečko Gaios, 
které Vás jistě okouzlí svým klidem, půva-

to útes vytvarovaný přírodními živly. Loď 
pak pokračuje k ostrůvku Antipaxos, kde 
zastaví u pláže Voutoumi na koupání. Poz-
ději pokračujete zpět k ostrovu Paxu, za-
stavíte se v hlavním městečku Gaios, které 
Vás jistě okouzlí svým klidem, půvabem a 
pohostinností místních obyvatel. Vychut-

Lodní výlet do městečka Pargy a na Ostrov Paxos

Lodní výlet na Ostrov Paxos a Antipaxos

Lodní barbecue Kalypso Star

Aqualand TripaVelký okruh ostrovem

Řecko

Nabídka výletů na Korfu
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Řecko

Hotel Ionian Park ****Korfu - Gouvia

exkluzivně jen u CK ANCORA

all inclusive

náš tip



14.599,-

POLOHA
Čtyřhvězdičkový hotel s  rodinnou atmo-
sférou je obklopen palmami a olivovníky 
a nachází se v  blízkosti centra s  množ-
stvím obchodů a restaurací. Hlavní město 
Kerkyra leží 9 km od hotelu a je dostup-
né místní autobusovou dopravou. Hlavní 
písečná pláž letoviska s oblázky je vzdá-
lená cca 10 minut chůze od hotelu. 
VYBAVENÍ
Vstupní hala s  recepcí, restaurace, sna-
ck bar, lobby bar, bar u bazénu, venkovní 
bazén, dětský bazén, lehátka a sluneční-
ky u bazénu zdarma, dětské hřiště, Wi-Fi 
zdarma ve společných prostorách, stolní 
tenis, dětský klub, diskotéka nebo živá 
hudba (1x týdně), konferenční místnost, 
šachy. Za poplatek: stolní tenis, trezor, 
minimarket, obchod se suvenýry, půj-
čovna automobilů, parkoviště, hlídání 
dětí, směnárna, internetový koutek, ku-
lečník, masáže, masáž nohou rybičkami, 
golfové hřiště (12 km od hotelu).
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s  možností 2 při-
stýlek (palanda) jsou vybaveny klimati-
zací, koupelnou s vanou nebo sprchou, 
fénem, WC, miniledničkou, satelitní TV, 
balkonem nebo terasou, telefonem s pří-
mou volbou a trezorem (za poplatek).
STRAVA
Strava all inclusive zahrnuje snídaně 
(7.00-10.00), obědy (13.00-14.30) a ve-
čeře (19.00-21.00) formou bufetu. Lehké 
občerstvení během dne – čaj a snack 
(11.00-12.00). Odpolední svačina v podo-
bě kávy nebo čaje, sladkostí a sušenek 
(16.00-18.00). Neomezená konzumace 
místních alkoholických (pivo, víno, ouzo, 
koňak, vodka, gin, rum, domácí koktejly) 
a nealkoholických nápojů (10.00-23.00).  
PLÁŽ
Písečno oblázková pláž je od hotelu vzdá-
lená cca 200 metrů. Hlavní pláž letoviska 
Gouvia se nachází cca 10 minut chůze, na 
kterou jezdí ve stanovených intervalech 
hotelový shuttle bus zdarma. Lehátka a 
slunečníky na pláži za poplatek. 

 � odlety Praha, Brno, Ostrava
 � 8 denní
 � pro rodiny s dětmi
 � all inclusive v ceně
 � 1. dítě do 12,99 let  a
 � 2. dítě do 5,99 let  

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Řecko

2. dítě do 5,99 let pobyt zdarma
1. dítě do 12,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

all inclusive

Hotel Ionian Park **** Gouvia - Korfu

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7



15.391,-

POLOHA
Čtyřhvězdičkový hotel Magna Graecia je 
situován na východním pobřeží ostrova 
Korfu v rušném letovisku Dassia, od je-
hož centra je vzdálen cca 500 m. Hlavní 
město Kerkyra s nákupními i zábavní-
mi možnostmi leží 8 km od hotelu a je 
snadno dostupné místní autobusovou 
dopravou.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, směnárna, výtah, 
TV místnost, restaurace, hlavní bar, ven-
kovní bazén, dětský bazén, (lehátka a 
slunečníky u bazénu zdarma), bazénový 
snack bar, dětské hřiště, fitness, sauna, 
stolní tenis, animační programy pro děti 
i dospělé, parkoviště. Za poplatek: hlí-
dání dětí, doktor na telefonu, směnárna, 
kadeřnictví, internetový koutek, Wi-Fi na 
recepci a v pokojích, billiard, tenisový 
kurt, sejf na recepci, kulečník, vířivka, 
sauna.
POKOJE
Dvoulůžkové klimatizované pokoje 
s možností 2 přistýlek jsou vybaveny 
koupelnou se sprchou, WC a fénem, sa-
telitní TV, telefonem, miniledničkou, tre-
zorem a Wi-Fi připojením (za poplatek), 
balkonem nebo terasou.
STRAVA
Program all inclusive zahrnuje snídaně 
(7.00-10.00), obědy (12.30-14.00) a veče-
ře (18.30-21.00) formou bufetu v restau-
raci. Během jídel jsou zdarma podávány 
nealkoholické nápoje, voda, točené 
pivo a džbánek vína. Občerstvení v prů-
běhu dne: dopolední káva, čaj a zákusky 
(10.30-12.00), odpolední káva, čaj a zá-
kusky (16.00-18.00). Neomezená konzu-
mace místních alkoholických, nealkoho-
lických nápojů a zmrzlina (10.00-23.00).
V rámci all inclusive není zahrnuta ba-
lená minerální voda (k dispozici pouze 
rozlévaná) a káva espresso.
PLÁŽ
Převážně oblázková pláž je od hotelu 
vzdálena cca 250 m. Lehátka a sluneč-
níky na pláži za poplatek.

 � odlety Praha, Brno,  
 Ostrava
 � 8 denní
 � blízko centra letoviska
 � all inclusive v ceně
 � dítě do 11,99 let  

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Řecko

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Magna Graecia ****Korfu - Dassia

all inclusive



13.543,-

POLOHA
Hotel s  rodinnou atmosférou se nachá-
zí v klidnější části rušného letoviska. Je 
situován asi 300 m od písečné pláže 
s  malými oblázky a hrubším pískem. 
Zdejší průzračně čisté moře bylo oceně-
no Modrou vlajkou EU. Nedaleko hotelu 
se kromě barů, taveren a nočních pod-
niků nachází i zastávka autobusového 
spoje do hlavního města ostrova Kerky-
ry i okolních letovisek. Vzdálenost hote-
lu od letiště cca 9 km.
VYBAVENÍ
Recepce, Wi-Fi připojení (zdarma), tre-
zor na recepci (za poplatek), restaura-
ce, hlavní bar, společenská místnost, 
bazénový bar, venkovní bazén, lehátka 
a slunečníky u bazénu zdarma, stolní 
tenis, šipky, aerobic, animační a večerní 
programy v sesterském hotelu Magna 
Graecia. Za poplatek: billiard, prádelna, 
půjčovna aut a motocyklů, lékař na te-
lefonu.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s  možností jedné 
přistýlky jsou vybaveny koupelnou se 
sprchou, WC, satelitní TV, telefonem, mi-
niledničkou a balkonem.
STRAVA
Program all inclusive zahrnuje snídani 
(7.30-10.00), oběd (12.30-14.30) a večeři 
(19.00-21.30) formou bufetu, dopolední 
snack (11.00-12.00), odpolední snack, 
kávu a čaj (16.00-18.00). Neomezená 
konzumace místních alkoholických a ne-
alkoholických nápojů (10.30-23.00).
PLÁŽ
Hotel se nachází přibližně 300 m od 
krásné, široké, převážně oblázkové plá-
že s hrubším pískem lemované travna-
tou plochou s palmami a olivovníky. Le-
hátka a slunečníky na pláži za poplatek. 

 � odlety Praha, Brno,  
 Ostrava
 � 8 denní
 � all inclusive v ceně
 � rodinná atmosféra
 � dítě do 12,99 let   

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Řecko

dítě do 12,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Amalia *** Dassia - Korfu

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

all inclusive



13.015,-

POLOHA
Rekonstruovaný hotel vhodný pro 
všechny věkové kategorie je situován 
v klidné části jinak rušného letoviska 
Ipsos na severovýchodním pobřeží os-
trova Korfu, cca 300 m od jeho centra 
s obchůdky a restauracemi. Hlavní měs-
to a mezinárodní letiště jsou od hotelu 
vzdáleny 13 km.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtah, restaura-
ce, bar, venkovní bazén s dětskou částí 
(lehátka a slunečníky u bazénu zdarma), 
dětské hřiště, stolní tenis.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýl-
ky jsou vybaveny koupelnou se sprchou, 
WC a fénem, satelitní TV, ledničkou, bal-
konem. Klimatizace (6 Euro/pokoj/den) 
a sejf za poplatek. Dětská postýlka na 
vyžádání zdarma. 
STRAVA
Polopenze - snídaně a večeře formou 
bufetu. Možnost dokoupení all inclusi-
ve, který zahrnuje snídaně (8.00-10.00), 
obědy (12.00-14.00) a večeře (18.00-
20.00) formou bufetu v restauraci. Ob-
čerstvení v průběhu dne 14.00-18.00 
(snacky, zmrzlina - pouze pro děti), 
16.00-17.00 (káva, čaj, zákusky). Neome-
zená konzumace místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů v baru (10.00-
23.00).
PLÁŽ
Písčitá pláž s občasnými oblázky je od 
hotelu vzdálena cca 70 m přes místní 
komunikaci.

 � odlety Praha, Brno,  
 Ostrava
 � 8 denní
 � polopenze v ceně
 � blízko pláže
 � dítě do 6,99 let   

 - pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Řecko

dítě do 6,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně polopenze

Hotel Ipsos Beach ***Korfu - Ipsos

oblíbený hotel



15.391,-

POLOHA
Apartmánový hotelový komplex tvořící 
z více jak desítky samostatných budov 
malou vesničku obklopenou bujnou ve-
getací místních zahrad leží na severo-
východním pobřeží ostrova necelých 
600 m od centra letoviska Kassiopi s 
příjemnou atmosférou a řadou obchůd-
ků, taveren, restaurací a barů.
VYBAVENÍ
Recepce, směnárna, Wi-Fi přístup na in-
ternet zdarma ve veřejných prostorách, 
restaurace, à la carte restaurace, bar, ba-
zénový bar, 4 venkovní bazény (lehátka 
a slunečníky u bazénu zdarma), dětský 
bazén, miniklub (pro děti 4-12 let), dět-
ské animace, dětské hřiště, hotelový mi-
nibus na pláž, kino, animační programy, 
tělocvična, sauna, stolní tenis, basketbal, 
večerní programy v baru, parkoviště. 
Za poplatek: sejf na recepci, doktor na 
telefonu, tenisový kurt, supermarket, in-
ternetový koutek, hlídání dětí.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýl-
ky jsou vybaveny klimatizací, koupelnou 
se sociálním zařízením a fénem, satelitní 
TV, telefonem, Wi-Fi přístupem na inter-
net zdarma, miniledničkou, balkonem 
nebo terasou.
STRAVA
Strava all inclusive zahrnuje snídaně 
(7.00-10.00), obědy (13.30-15.00) a ve-
čeře (19.00-21.30) formou bufetu v re-
stauraci, lehké občerstvení v průběhu 
dopoledne (11.30-12.30) v restauraci. Od-
polední káva, čaj, zákusky (16.00-18.00), 
rozlévané místní alkoholické, nealkoho-
lické nápoje a zmrzlina zdarma po celý 
den (11.00-22.30). V ceně all inclusive 
nejsou zahrnuty balená minerální voda, 
espresso, řecká káva, Nescafe, fredo, 
capuccino.
PLÁŽ
Oblázková pláž je od hotelu vzdálena 
cca 250 m.

 � odlety Praha, Brno,  
 Ostrava
 � 8 denní
 � pro rodiny s dětmi
 � all inclusive v ceně
 � dítě do 13,99 let   

 - pobyt zdarma
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dítě do 13,99 let pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Memento Kassiopi Resort **** Kassiopi - Korfu

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

all inclusive



PODNEBÍ
Ve vnitrozemí převládá podnebí kon-
tinentální s  velkými výkyvy teplot, na 
severním pobřeží je podnebí subtropic-
ké. Jediným stálým tokem je Nil, podél 
něhož roste subtropické rostlinstvo. 
Egyptské klima je suché a horké téměř 
po celý rok. Výjimkou jsou měsíce pro-
sinec, leden a únor. To může být na se-
veru Egypta poměrně chladno a větrno, 
hlavně v noci.
VÍZA
Pro vstup na území Egypta je nutné mít 
vyřízené vízum. Doporučujeme zakoupit 
vyřízení víza při rezervaci zájezdu v ces-
tovní kanceláři, vízum Vám poté bude 
uděleno na letišti při vstupu do země. 
Vízum je také možné si zakoupit přímo 
na letišti. Vízum platí 3 měsíce s délkou 
pobytu max. 1 měsíc. Je zde vyžadován 
platný cestovní pas s  dobou platnosti 
nejméně šest měsíců ode dne podání 
žádosti o vízum.  Důležité: Od 27.6.2012 
mohou dospělé osoby a děti vycestovat 
do Egypta pouze s vlastním cestovním 
pasem! Pro vycestování do Egypta ne-
jsou akceptovány rychlopasy.
CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Do Egyptské arabské republiky je zaká-
zán dovoz potravin, alkoholu, pornogra-
fie, zbraní a všech druhů drog. Je nutno 
připomenout, že je striktně zakázán vý-
voz památek, lastur, mušlí, korálů a zlata 
v  nezpracované podobě. Institut povin-
né směny valut v Egyptě neexistuje. Ne-
doporučuje se měnit peníze na černém 
trhu vzhledem k  možným postihům ze 
strany místních orgánů a také vzhledem 
k  bezpečnostním rizikům pro cizince. 
Finanční prostředky je lépe směňovat 
v místech k tomu určených (banky, smě-
nárny na hotelech, soukromé směnárny).
ZDRAVOTNICTVÍ
Zdravotnický systém se v Egyptě opírá 
o síť státních a soukromých nemocnic. 
Doporučujeme využít v případě potře-
by služby soukromých nemocnic, které 
jsou sice dražší, avšak péče a služby 
jsou na mnohem vyšší úrovni než ve 
státních zařízeních. Jelikož ceny za léč-
bu v  soukromé nemocnici jsou vysoké, 
důrazně doporučujeme před cestou 
uzavřít zdravotní pojištění.
Soukromé nemocnice v Hurghadě
El Salam Hospital 
tel.: (0020) 065/3548785

El Gouna Hospital 
tel.: (0020) 065/3580011
HYGIENA, OČKOVÁNÍ
Rozhodně nepijte vodu z  kohoutků, ku-
pujte si vodu balenou a tu používejte i 
k  omývání např. ovoce. Raději se také 
vyhněte kostkám ledu do nápojů. Pozor 
na tzv. faraónovu pomstu, tedy střevní 
potíže, někdy se jim stejně nevyhnete. 
Léky přivezené z  Česka jsou většinou 
neúčinné, proto raději zkuste místní lék 
Antinal, který dostanete  v lékárnách. Při 
cestě do Egypta není vyžadováno žádné 
očkování, doporučujeme jen očkování 
proti žloutence a břišnímu tyfu.
POŠTY, BANKY
Pošty jsou otevřeny od soboty do čtvrtka 
od 8 do 15 hodin. Pohlednice a dopisy do 
Evropy se frankují ve stejné výši, tj. znám-
kou asi 1,50 EGP a dojdou asi za pět až 
sedm dní. Známky prodávají obchody se 
suvenýry a pošty, které se nachází v cen-
tru města. Ofrankovaná korespondence 
k  odeslání se může předat i v  recepci 
hotelu, která zajistí odeslání. Banky se 
nachází na mnoha místech, ale jejich ote-
vírací doba není pro turistu příliš příznivá. 
Jsou otevřené zpravidla od 08:30 do 
13:00. Některé banky jsou v pátek nebo 
v  neděli zcela zavřené. Doporučujeme 
měnit peníze v hotelové směnárně.
ELEKTŘINA
Elektrické napětí je zpravidla 220 V, po-
kud si s sebou přivezete např. notebook, 
doporučujeme raději zakoupit univerzál-
ní adaptér pro střídavý proud.
NÁBOŽENSTVÍ
90% Egypťanů se hlásí ke státnímu ná-
boženství a sice k sunnitskému islámu, 

7%  vyznává koptské křesťanství, zbytek 
věřících tvoří Židé, katolíci a pravoslavní. 
Je třeba si zvyknout na rytmus dne, který 
se plně přizpůsobuje náboženským potře-
bám - 5x denně se z minaretu ozývá hlas 
svolávající věřící k modlitbě. 
MEŠITY
Do většiny mešit je volný vstup, výjimečně 
za poplatek. Před vstupem je bezpodmí-
nečně nutné se vyzout. Vstup do mešiny 
s odhalenými rameny a v minisukni není 
možný.
OBLEČENÍ
Vzhledem k vysokým teplotám zejména v 
hlavní sezóně doporučujeme zvolit lehké 
a pohodlné bavlněné oblečení. Ve většině 
hotelů je vyžadováno zejména při obědu 
a večeři přiměřené oblečení - plavky a 
šortky nejsou dovoleny. 
SMLOUVÁNÍ
Smlouvá se opravdu vždy a všude a ně-
které obchodníky byste mohli i urazit, po-
kud byste si koupili jimi nabízenou věc za 
původní cenu. Smlouvání v Egyptě není 
důkazem lakoty, ale naopak očekávaným 
rituálem. Proto se nikdy nedejte a smlou-
vejte. Smlouvat lze v obchodech, na tržiš-
tích nebo třeba i v taxících, jestliže se Vám 
cena zdá být příliš vysoká. Bez problémů 
se dá původní cena usmlouvat až na 30% 
původní ceny. Naopak nesmlouvejte v re-
stauracích ani hotelích.
TAXI
Taxi je ve srovnání s Evropou velmi levné. 
Dejte při cestování přednost raději taxí-
kům před městskou hromadnou dopravou. 
Existují zde 2 typy taxi služeb. První z nich 
jsou tzv. share-taxi, kde řidiči čekají, až 
bude taxík plně obsazen a teprve potom 

rozváží zákazníky. Druhý typ představují 
taxíky soukromé, které Vás ihned dove-
zou kam potřebujete a cestou nebudou 
přibírat další spolujezdce. Cena za tento 
typ dopravy je ovšem poněkud vyšší.
BAKŠIŠ
Bakšiš neboli spropitné či úplatek vychá-
zí z islámské představy o tom, že bohat-
ství je požehnáním od Alláha a v Egyptě 
je  samozřejmostí. Oceníte tak kvalitu slu-
žeb. Je proto dobré u sebe nosit drobné 
bankovky. 
DOPORUČUJEME
V prvních dnech pobytu se nevystavujte 
po dlouhou dobu slunečním paprskům a 
používejte brýle s UV filtrem a opalovací 
krémy s vysokým ochranným faktorem. 
Nepijte vodu z kohoutku a pro dentální 
hygienu používejte balenou vodu. Do-
poručujeme konzumovat pouze ovoce 
a zeleninu, které si můžete sami oloupat. 
Mějte u sebe neustále dostatečné množ-
ství balené vody a dbejte na pravidelný 
přísun potravin. Uvidíte, že vypít 5 litrů 
tekutiny denně nebude až takovým  pro-
blémem. Vyhýbejte se také ledu v pití a 
nemíchejte různé druhy ostrých a těžko 
stravitelných pokrmů. 
DŮLEŽITÁ TELEFONÍ ČÍSLA
Pohotovost 123
Hasiči  180
Policie   122
VELVYSLANECTVÍ ČR V EGYPTĚ
Dokki Street 4, 
Gíza, 
Káhira
Tel.: 00202/33339700-1
www.mzv.cz/cairo

110 www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

LIBYE Luxor

Káhira

Hurghada

Marsa Alam
EGYPT

IZRAEL

JORDÁNSKO

SAÚDSKÁ
ARÁBIE

SÚDÁN

Egypt
Oficiální název:  Egyptská arabská 
 republika
Hlavní město:  Káhira
Počet obyvatel:  77 505 900
Rozloha:  1 002 450 km2

Měna:  egyptská libra (EGP)
Úřední jazyk:  Arabština
Náboženství:  islám 94 %, 
 koptské ortodoxní 
 křesťanství 6 %
Časový posun:  +1 hodina (oproti ČR)
Doba letu: cca 4 hodiny
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Hurghada, tradiční egyptské turistické 
centrum na  africkém pobřeží Rudého 
moře, je vzhledem k  příznivým klimatic-
kým podmínkám oblíbeným cílem tísíců 
návštěvníků po celý rok. Výhodou tohoto 
místa jsou nejen písčité pláže a blízkost 
atraktivních podmořských korálových 
útesů, ale i poloha v nevelké vzdálenosti 
od Káhiry i Luxoru s jejich  lákadly v po-
době monumentálních staroegyptských 
památek: pyramid v Gíze a Sakkaře, chrá-
mů v Karnaku a Luxoru i pohřebišť v Údolí 
králů a královen. 
V tradičním centru města máte možnost 
navštívit typicky arabské tržiště, nakoupit 
si různé suvenýry a zboží v  pouličních 
krámcích či posedět v  některé ze zdej-
ších originálních čajoven. Nejlepším ča-
sem pro toulky na tržišti a pro posezení 

Letovisko Marsa Alam se stává stále 
vyhledávanějším místem ke strávení do-
volené. Prozatím není tolik známá jako 
Hurghada nebo Sharm El Sheikh, ale 
očekává se, že se během několika let 
tato nádherná oblast, kde Rudé moře 
sousedí s Arabskou pouští, stane stejně 
navštěvovanou. Toto místo bylo done-
dávna vyhledáváno pouze vášnivými po-
tápěči. Moře je v těchto oblastech bohaté 
na podmořský život. Pláže jsou písčité se 
vstupem do moře přes korálové podloží 
nebo přes kamenitý pás. Můžete si zde 
užít klidnou, ničím nerušenou dovolenou 
na panenské písčité pláži u křišťálově čis-
tého moře s pobřežím, které lemují pest-
robarevné korály. Také se v této lokalitě 
vyskytují delfíni, kladivouni a dugondové. 
Díky povětrnostním podmínkám je ideál-
ní i pro milovníky windsurfingu.
Marsa Alam se nachází 250 km jižně od 
Hurghady a 790 km od Káhiry. Díky svým 
příjemným teplotám (průměrná teplota 
během roku je 22°C - 29°C) je vhodnou 
destinací k celoroční návštěvě. Nenalez-
nete zde žádné turistické centrum. Marsa 
Alam si stále zachovává svůj vesnický 

u vodní dýmky jsou večerní hodiny, kdy se 
pláže vyprázdní a centrum Hurghady na-
opak ožívá. Rostoucí zájem o dovolenou v 
těchto místech vyvolal bouřlivý rozvoj vý-
stavby nových hotelových kapacit, které 
nyní postupně obsazují atraktivní místa na 
pobřeží často až několik desítek kilomet-
rů na jih od původní malé rybářské osady, 
která dala  letovisku jméno. Hotely všech 
kategorií (zejména ale vyšších) poskytu-
jí služby na srovnatelně  vysoké úrovni. 
Kromě výletů za historií nabízí Hurghada 
i cesty na  blízké ostrůvky (nejznámějším 
je ostrov Giftún) za neopakovatelným svě-
tem korálových útesů. Pověstnou je i pro 
svoje velmi dobré  podmínky pro wind-
surfing, který i začátečníkům v některých 
obdobích  roku zpříjemňuje mírný jihový-
chodní pasát.

rytmus života. Samotné centrum je oprav-
du malé, nacházejí se zde jen čtyři malé 
supermarkety a tři kavárny. Nedaleko se 
nachází městečko El Quiser, kde život ply-
ne stále v poklidu a díky tomu si zde mů-
žete vychutnat nádherný pocit uvolnění a 
odpoutání se od dnešní uspěchané a hek-
tické doby v místních kavárnách přímo na 
pláži. Kontrastem je uměle vybudované 
přístavní městečko Port Ghalib pro výletní 
lodě a lodě potápěčů, které se stále bu-
duje a rozšiřuje svoje služby. Vzniká zde 
nákupní, sportovní zóna i plně vybavené 
konferenční centrum.
Od roku 2001, kdy zde bylo vybudováno 
mezinárodní letiště, se stává Marsa Alam 
čím dál populárnější. Je jedním z nejrych-
leji rostoucích resortů v Egyptě. Počet ho-
telových resortů rok od roku stoupá. Turis-
ty láká především krásně čisté moře, bo-
hatý podmořský život a překrásná příroda.
 Dalšími zajímavými místy pro výlety jsou 
např. Asuán, jižní chrámy (Philae, Abu Sim-
bel nebo Edfu), Národní park Wadi Gimal, 
různá archeologická naleziště nebo Kleo-
patřiny doly, kde se v historii těžily draho-
kamy a zlato.

Hurghada

Marsa Alam
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16.271,-

POLOHA  
Rozsáhlý hotelový resort  se nachází cca 
13 km od centra nové části Hurghady 
(cca 10 km od letiště) v krásné zahradě.  
Spojení s centrem zajišťuje za poplatek 
hotelový bus. 
VYBAVENÍ 
V hlavní budově vstupní hala s recepcí 
(trezor zdarma), několik barů a restaura-
cí, konferenční sál, nákupní pasáž, smě-
nárna, čistírna, salon krásy, diskotéka, 
vnitřní bazén, kadeřník, internetový kou-
tek (za poplatek), půjčovna automobilů, 
dětský miniklub, dětské hřiště. V zahra-
dě se nachází rozsáhlá soustava bazénů 
(2 700 m2, z toho část vyhřívaná), dětský 
bazén, bar u bazénu a terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma. Zdarma 
aquapark v sousedním hotelu Titanic 
Resort, fitness, stolní tenis, 2 tenisové 
kurty, minigolf, plážový volejbal. Billiard, 
bowling, centrum vodních sportů a po-
tápění, sauna, pára, masáže a jacuzzi za 
poplatek. Bohatý animační a sportovní 
program, minizoo. Hotel akceptuje pla-
tební karty VISA a MasterCard. 
POKOJE
Prostorné pokoje s možností až dvou 
přistýlek  jsou umístěné ve dvou a třípo-
schoďových budovách v zahradě a jsou 
vybaveny koupelnou, WC, klimatizací (v 
zimě topení), telefonem, ledničkou, sate-
litní TV, balkonem nebo terasou. Zdarma 
dětská postýlka (na vyžádání). 
STRAVA 
Strava formou all inclusive (9.00-0.30) 
zahrnuje snídani (7.00-10.00), oběd 
(12.30-14.30) a večeři (18.00-21.00 for-
mou bufetu, nealkoholické nápoje míst-
ní výroby k jídlu, odpolední snack v ba-
rech a baru na pláži, alkoholické a neal-
koholické nápoje místní výroby v barech 
(9.00-0.30), bazénový bar (9.00-23.00)  
v létě, plážový bar (9.00-17.00). 
PLÁŽ 
Hotel se nachází přímo u písečné plá-
že, která je v některých úsecích kame-
nitá, s pozvolným vstupem do vody a 
sestupem z mola. Plážový bar, lehátka, 
podložky, slunečníky a osušky na pláži 
zdarma. Ideální pro rodinnou dovolenou. 
Doporučujeme vhodnou obuv do vody.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � vstup do aquaparku zdarma
 � 2 děti pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

2 děti pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Ali Baba Palace ****+Hurghada - Safaga Road

přímo u pláže

vstup do aquaparku zdarma



15.831,-

POLOHA
Komfortní hotel se nachází v oblasti 
Makadi Bay v části patřící národnímu 
parku, přímo u široké písečné pláže s 
korálovým podložím v zálivu Sharm El 
Arab. Tato oblast je považována za jed-
no z nejlepších míst k potápění a šnor-
chlování. Do Hurghady je to cca 38 km, 
na letiště 33 km. 
VYBAVENÍ
Hotel je tvořen hlavní budovou a kom-
plexem bungalovů ležících v zahradě. 
Hotel svým hostům nabízí vstupní halu 
s recepcí, několik restaurací, lobby bar, 
2 bary na pláži, plaza bar, internetový 
kout, „Sisha” koutek, několik obchůdků, 
2 venkovní bazény se skluzavkami, ba-
zén pro děti (lehátka, osušky a sluneč-
níky zdarma), lékařskou službu (na za- 
volání), animační programy, miniklub a 
hřiště. Zdarma stolní tenis, šipky, plážo-
vý tenis (osvětlení a výbava za poplatek), 
volejbal, fitness. Za poplatek kulečník, 
minigolf, relaxační klub se saunou, ja-
cuzzi, masážní centrum, potápěčské 
centrum a vodní sporty na pláži. Do cent-
ra Hurghady jezdí pravidelně shuttle bus. 
POKOJE
Příjemně zařízené klimatizované pokoje 
v hlavní části hotelu s možností jedné 
přistýlky  jsou vybaveny koupelnou s 
vanou nebo sprchou a WC, fénem, te-
lefonem, satelitní TV, minibarem (obsah 
za poplatek), trezorem, balkonem nebo 
terasou. Na vyžádání dětská postýlka 
zdarma. Rodinné pokoje se nacházejí 
většinou v bungalovech.  
STRAVA 
Strava formou all inclusive (10.00-24.00) 
zahrnuje snídani (7.00-10.00), oběd 
(13.00-15.00) a večeři (19.00-22.00) for-
mou bufetu, pozdní snídaně (10.30-11.30), 
lehké občerstvení během dne formou 
pizzy, sendvičů, sladkostí a zmrzliny 
(15.00-17.00). Nealkoholické a místní vy-
brané alkoholické nápoje můžete čerpat 
neomezeně (10.00-24.00) v různých re-
stauracích a barech dle jejich otevírací 
doby. Plážový bar (10.00-17.00). 
PLÁŽ 
Hotel se nachází přímo u nádherné 
písečné pláže s pozvolným vstupem 
do moře, (lehátka, slunečníky a plá-
žové osušky zdarma).  K dispozici je 
plážový bar. Tato oblast je považo-
vána za jedno z nejlepších míst k po- 
tápění a šnorchlování.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 1 dítě pobyt zdarma
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1 dítě pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Al Nabila Grand Makadi ***** Makadi - Hurghada
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přímo u pláže



16.711,-

POLOHA
Rozlehlý hotelový komplex s velkou za-
hradou a dvěma bazény se nachází pří-
mo u vlastní písčité pláže. Vzdálenost od 
letiště je 45 km, od centra je 5 km. Do 
centra Hurghady jezdí hotelový shuttle 
bus za poplatek. Vstup do moře je přes 
korálové pobřeží, proto doporučujeme 
boty do vody. Je vhodný pro všechny 
věkové kategorie a především pro mi-
lovníky šnorchlování. 
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace,  
á la carte restaurace, několik barů, bar 
u bazénu, kavárna, 2 bazény, lehátka a 
slunečníky zdarma, dětský bazén, mi-
niklub, animační a večerní programy, při-
pojení k internetu (za poplatek), plážový 
volejbal, boccia, šipky, stolní tenis, ta-
neční kurzy, minifotbal, aerobic, fitness, 
aquagymnastika, minigolf, tenis (večerní 
osvětlení za poplatek), kadeřnictví, ob-
chodní arkáda, diskotéka. 
Za poplatek: billiard, spa centrum, sauna, 
pára, masáže, salón krásy, vířivka, vodní 
sporty, potápění.
POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje 
s možností jedné přistýlky jsou vybave-
ny koupelnou s vanou, WC, vysoušečem 
vlasů, satelitní TV, telefonem, trezorem, 
minibarem (za poplatek), setem na pří-
pravu čaje a kávy, terasou nebo bal-
kónem (u většiny pokojů).
STRAVA
Strava formou all inclusive (00.00-24.00) 
zahrnuje snídani (7.00-10.30), oběd 
(12.30-14.30) a večeři (19.00-22.00) for-
mou bufetu, lehké občerstvení během 
dne, neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických (filtrovaná káva, džu-
sy nikoli z  čerstvého ovoce) a místních 
alkoholických nápojů (místní víno je po-
dáváno pouze v hlavní restauraci v době 
oběda a večeře). Lze čerpat v místech a 
časech určených hotelem.
PLÁŽ
Hotel leží přímo u písčité pláže se vstu-
pem přes korálové podloží. Pro vstup do 
moře je k dispozici molo. Doporučujeme 
obuv do vody. Lehátka a slunečníky na 
pláži zdarma. Plážový bar.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 1 dítě pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016
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1 dítě pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Amwaj Blue Beach *****Hurghada - Abu Soma

přímo u pláže



15.391,-

POLOHA 
Sesterský komplex hotelu Grand Pla-
za Hotel se nachází 6 km od centra 
Hurghady a 5 km od letiště. Od hotelu 
Grand Plaza Hotel jej odděluje pouze 
místní komunikace. Doporučujeme kli-
entům všech věkových kategorií, pře-
devším rodinám s  dětmi. Hotel nabízí 
výbornou úroveň služeb, klienti mohou 
využívat některých služeb sesterského 
hotelu.  
VYBAVENÍ
Vstupní hala s  recepcí, připojení k  in-
ternetu (za poplatek), hlavní restaurace, 
několik barů, bazén s  integrovaným 
brouzdalištěm (v zimě vyhřívaný), le-
hátka, osušky a slunečníky u bazénu 
zdarma, menší aquapark v Grand Plaza 
Hotel, miniklub (4-12 let), večerní pro-
gramy, animační programy a fitness (v 
Grand Plaza Hotel), vodní pólo, stolní 
tenis, šachy, šipky, plážový volejbal, dis-
kotéka, obchodní arkáda, kadeřnictví. 
Za poplatek: tenisový kurt a kulečník (v 
Grand Plaza Hotel), sauna, vířivka, masá-
že, vodní sporty na pláži.
POKOJE
Dvoulůžkové klimatizované pokoje s 
možností dvou přistýlek jsou vybaveny 
koupelnou se sprchou nebo vanou, WC, 
vysoušečem vlasů, satelitní TV, miniba-
rem, trezorem, soupravou na výrobu 
kávy a čaje, balkonem nebo terasou.
STRAVA
Strava all inclusive (11.00-24.00) zahr-
nuje snídaně (7.00-10.30), obědy (13.00-
15.30) a večeře (19.00-22.30) formou 
bufetu. Během dne lehké občerstvení, 
snacky (10.30-13.00 a 15.30-17.00), po-
zdní večeře (22.30-1.00), neomezené 
množství rozlévaných nealkoholických 
a místních alkoholických nápojů. Lze 
čerpat v místech a časech určených ho-
telem.
PLÁŽ
Písčitá pláž u Grand Plaza Hotel. Lehát-
ka a slunečníky na pláži zdarma. Vodní 
sporty na pláži za poplatek.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � 2 děti pobyt zdarma
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2 děti pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od
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16.271,-

POLOHA     
otel leží přímo na pláži, na konci nově 
vzniklé pěší zóny, která je prodlouže-
ním z části Mašaj, v těsném sousedství 
dalších luxusních hotelů. V okolí jsou ob-
chody a kavárničky, příjemná je procház-
ka po promenádě. Z centra Hurghady je 
vzdálen 6 km, z letiště 5 km. 
VYBAVENÍ   
Hlavní hotelová budova a dvě dvoupat-
rová křídla obklopující bazén a vzrostlou 
zahradu, vstupní hala s recepcí, bez-
pečnostní schránky zdarma, lobby bar, 
směnárna, hlavní hotelová restaurace, 
restaurace na pláži, restaurace à-la-car-
te, 2 bary, arkáda s obchody, malá kon-
ferenční místnost s vybavením, internet, 
fitness, SPA centrum, dva sladkovodní 
bazény v zimě vyhřívané, bar u bazénů, 
dětský bazén, dětský klub (hlídání dětí 
za poplatek), lehátka, podložky, sluneč-
níky a osušky u bazénů zdarma. Spor-
tovní vyžití zdarma: stolní tenis, volejbal, 
fitness. Služby za poplatek: potápěčské 
centrum, vodní sporty, billiard, sauna, 
masáže, vířivka, windsurfing, šlapadla. 
POKOJE   
Klimatizované pokoje s možností dvou 
přistýlek jsou vybaveny koupelnou s va-
nou nebo sprchou a WC, fénem, telefo-
nem, satelitní TV, soupravou na přípravu 
kávy a čaje, minibarem (1x za pobyt na-
plněn nealkem), balkonem nebo terasou. 
STRAVA   
Strava formou all inclusive (11.00-24.00) 
zahrnuje snídani (7.00-10.30), oběd 
(13.00-15.30) a večeři (19.00-20.30) for-
mou bufetu, odpolední snack, pozdní 
večeři, alkoholické a nealkoholické ná-
poje místní výroby. 
PLÁŽ   
Široká písečná pláž se vzrostlými pal-
mami s pozvolným vstupem do vody 
je součástí hotelu. Na pláži je centrum 
vodních sportů, restaurace a sprchy. Le-
hátka, podložky, osušky a slunečníky na 
pláži zdarma.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 2 děti pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

2 děti pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Grand Plaza ****+Hurghada - Makadi

přímo u pláže



16.711,-

POLOHA
Tento hotel je vhodný pro všechny vě-
kové kategorie, pro rodiny s  dětmi, mi-
lovníky surfování i klienty vyhledávající 
odpočinkovou dovolenou. Hotel nabízí 
klientům velkou písčitou pláž se širokou 
nabídkou vodních sportů. Abu Soma s 
jeho stálým větrným počasím a lehce 
svažující se pláží je rájem surfařů na po-
břeží Rudého moře.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, připojení k inter-
netu (za poplatek), hlavní restaurace, ital-
ská a orientální restaurace (1x za pobyt 
zdarma, nutná rezervace, vyžadováno 
formální oblečení), konferenční místnost, 
2 bazény, vyhřívaný dětský bazén, lehát-
ka a slunečníky zdarma, dětské hřiště, 
miniklub, animační programy, tenisové 
kurty, šipky, stolní tenis, kulečník, plážo-
vý volejbal, aerobic, fitness, diskotéka. 
Za poplatek: masáže, jízda na koních, 
potápění v sousedním hotelu Shams Sa-
faga, kitesurfing, windsurfing.
POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje 
s  možností dvou přistýlek jsou vybave-
ny koupelnou se sprchou, WC, vysou-
šečem vlasů, satelitní TV, telefonem, 
minibarem, trezorem, balkonem nebo 
francouzským oknem.
STRAVA
Strava formou all inclusive zahrnuje 
snídani (7.00-10.00), oběd (13.00-15.00) 
a večeři (19.00-22.00) formou bufetu, 
odpolední lehké občerstvení, zmrzlinu 
(13.00-15.00 a 19.00-22.00), půlnoční 
snack (23.30-1.00), neomezené množ-
ství rozlévaných nealkoholických (po-
stmixové nápoje, káva, čaj) a alkoholic-
kých nápojů (víno, pivo, tvrdý alkohol). 
Lže čerpat v místech a časech určených 
hotelem. 
PLÁŽ
Hotel leží přímo u písčité pláže. Lehátka 
a slunečníky na pláži zdarma. Bar na plá-
ži. Doporučujeme obuv do vody. Vodní 
sporty na pláži za poplatek.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 2 děti pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

2 děti pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Imperial Shams Abu Soma ***** Safaga Road - Hurghada

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

přímo u pláže



15.391,-

POLOHA     
Oblíbený hotel, skládající se z několika tří- 
patrových bloků, leží přímo u menší pís-
čité pláže, v samém obchodním a spo-
lečenském centru letoviska Hurghady 

- Sakkala. V těsném okolí hotelu nalezne-
te množství obchodů, restaurací a barů. 
Přímo před hotelem probíhají v závis-
losti na sezóně různá večerní hudební  
vystoupení. Vzdálenost od letiště přibliž-
ně 4 km. 
VYBAVENÍ   
Vstupní hala, recepce, Wi-Fi (za popla-
tek), lobby bar, hlavní restaurace Alad-
din, restaurant s italskou kuchyní, China 
town Restaurant s čínskými specialitami, 
stylový anglický pub, diskotéka Caligu-
la, 2 bazény pro dospělé, dětský bazén, 
bazén se skluzavkami, slunečníky a le-
hátka u bazénu zdarma, krásná zahrada, 
bazénový bar umístěný přímo v bazénu, 
plážový bar, Café Trottoire s živou hud-
bou, dětský klub, internet servis, obcho-
dy, aqua centrum na pláži, animační pro-
gramy pro děti i dospělé - aerobic, noční 
show, plážový volejbal, šipky, vodní 
sporty, windsurfing, rybaření. Za popla-
tek tenisový kurt, fitness, lékařská služ-
ba, beauty salon, sauna, masáže, billiard, 
stolní tenis, vířivka, vodní sporty na pláži. 
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností dvou 
přistýlek jsou vybaveny koupelnou, WC 
a fénem, satelitní TV, individuálně ovlá-
danou klimatizací, telefonem s přímou 
volbou, mini-barem, trezorem na recep-
ci nebo v pokoji, balkonem nebo tera-
sou (většina pokojů). 
STRAVA   
Strava formou all inclusive (00.00-24.00) 
zahrnuje snídani (7.00-10.00), oběd 
(13.00-15.00) a večeři (19.00-22.00) for-
mou bufetu, odpolední lehké občerstve-
ní, neomezenou konzumaci rozlévaných 
místních alkoholických a nealkoholic-
kých nápojů v určených časech a zmrz-
linu pro děti (za poplatek), bazénový bar 
(10.00-17.00), plážový bar (10.00-17.00).
PLÁŽ  
Privátní písečná pláž s pozvolným vstu-
pem do moře je přímo u hotelu. K dispo-
zici je plážový bar, lehátka a slunečníky 
na pláži jsou zdarma. V rámci animačních 
programů hotel nabízí různé plážové 
aktivity - plážový volejbal, vodní sporty, 
výlety spojené s rybařením, surfing, atd.  
V blízkosti pláže jsou malé korálové úte-
sy, které jsou dobře přístupné i pro děti.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � 24h all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 2 děti pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

2 děti pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Le Pacha Resort ****Hurghada - Sakkala

přímo u pláže



21.991,-

POLOHA     
Hotelový komplex, který spadá do vy-
hlášeného mezinárodního řetězce hote-
lů Marriott, který zaručuje velmi dobrou 
kvalitu služeb a přátelské prostředí, leží 
přímo u písčité pláže. Doporučujeme i 
pro náročnější klientelu. Pro hosty jsou 
zde připravené krásně zařízené pokoje 
a velké množství zábavního a sportovní-
ho vyžití. Vzdálenost od letiště 7 km.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s  recepcí, internetová ka-
várna, hlavní restaurace, italská restau-
race, bary, konferenční místnost, bazén 
(vyhřívaný v  zimním období), dětský 
bazén, lehátka a slunečníky zdarma, mi-
niklub, hlídání dětí, animační programy, 
plážový volejbal, fitness, diskotéka, ob-
chodní arkáda, lékařský servis. Za popla-
tek: tenisový kurt, stolní tenis, kulečník, 
squash, masáže, vířivka, šnorchlování, 
potápění.
POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje 
s možností jedné přistýlky jsou vybave-
ny koupelnou s vanou, WC, vysoušečem 
vlasů, satelitní TV, telefonem, minibarem, 
čajovým setem, trezorem, připojením 
k internetu (za poplatek), francouzským 
oknem, balkonem nebo terasou.
STRAVA
Strava formou all inclusive (11.00-23.30) 
zahrnuje snídani (7.00-10.00), oběd 
(13.00-15.00) a večeři (19.00-22.00) for-
mou bufetu, během dne lehké občerst-
vení, neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických (filtrovaná káva, džusy - 
ne z čerstvého ovoce, postmixové nápo-
je) a alkoholických nápojů místní výroby. 
Lze čerpat v místech a časech určených 
hotelem.
PLÁŽ
Hotel leží přímo u písčité pláže se sou-
kromým ostrůvkem. Lehátka a sluneční-
ky na pláži zdarma. Bar na pláži. Dopo-
ručujeme obuv do vody. Vodní sporty na 
pláži za poplatek.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 1 dítě pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

1 dítě pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Marriott Hurghada Resort ***** Sakkala - Hurghada

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

přímo u pláže
přímo u pláže



15.391,-

POLOHA     
Příjemný a útulný hotel s přátelskou at-
mosférou je umístěn v samém srdci ob-
chodního a zábavního centra Hurghady 
v části Sakalla. V blízkosti hotelu je vel-
ké množství obchodů, barů a restaurací. 
Hotel je vhodný jak pro rodiny s dětmi, 
tak i pro mladé lidi toužící po noční zá-
bavě v centru. Vzdálenost od letiště cca 
8 km.
VYBAVENÍ   
Vstupní hala, recepce (trezor za popla-
tek), dvě hlavní restaurace, dvě restaura-
ce á la-carte (italská, rybí), orientální ka-
várna, venkovní bazén s jacuzzi, lehátka, 
slunečníky a osušky u bazénu zdarma, 
dětský bazén, bazénový bar, hezká 
udržovaná zahrada, plážový bar, wel-
lness centrum, salón krásy, shisha kout, 
diskotéka, obchodní arkáda, připojení k 
internetu, minidisco pro děti, dětské hři-
ště. Zdarma animační programy, dětský 
koutek, fitness, stolní tenis, volejbal. Za 
poplatek billiard, sauna, vířivka, masáž, 
vodní sporty, potápění.
POKOJE   
Klimatizované pokoje (individuálně ovlá-
daná klimatizace) s možností dvou při-
stýlek jsou vybaveny koupelnou, WC a 
fénem, satelitní TV, minibarem (za popla-
tek), telefonem, balkonem nebo terasou. 
Trezor na recepci (za poplatek).  
STRAVA  
Strava formou all inclusive (00.00-24.00) 
zahrnuje snídani (7.00-10.00), oběd 
(13.00-15.00) a večeři (19.00-21.30) for-
mou bufetu, pozdní snídani (11.00-12.00), 
pozdní večeři (22.00-24.00), odpolední  
kávu, čaj (16.00-17.00) a zmrzlinu pro 
děti (12.00-15.00), neomezenou konzu-
maci nealkoholických a vybraných míst-
ních alkoholických nápojů v místních ba-
rech dle otevírací doby. Možnost večeře 
v italské nebo orientální restauraci (1 x 
za pobyt).
PLÁŽ  
Hezká písečná pláž s křišťálově čistou 
vodou a pozvolným vstupem do moře je 
přímo před hotelem. Lehátka a sluneční-
ky na pláži zdarma, k dispozici plážový 
bar. Pro snadnější přístup do hlubší vody 
slouží hotelové molo. Za poplatek škola 
potápění a nabídka vodních sportů.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � 24h all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 2 děti pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

2 děti pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Minamark Beach Resort ****Hurghada - Sakkala

přímo u pláže



15.831,-

POLOHA    
Rozsáhlý hotelový resort vyšší katego-
rie disponující 710 pokoji je situován 
přímo u privátní písčité pláže v samot-
ném centru letoviska Hurghady. Hotel 
získává své klienty rozsahem nabíze-
ných služeb a jejich dobrou úrovní. Je 
vhodný pro klienty, kteří kromě sluně-
ní na pláži chtějí být v centru dění jak  
v denní, tak i noční hodinu. 
VYBAVENÍ   
Vstupní hala s recepcí, několik restaura-
cí - Cleopatra & Nefertiti, Dolphin Beach 
Restaurant, Chinese Restaurant, Oasis 
Beach Restaurant, Captain Nemo’s Pub, 
několik barů různého typu - Billiard Bar, 
Lobby Bar, Budha Bar, Mark Antonio 
Bar, Scooby Doo Bar, 9 bazénů, (v době 
chladného počasí jsou některé z nich 
vyhřívané), aquapark se skluzavkami,  
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, 
bazénový bar, dětský bazén, dětské 
hřiště, místnost pro hry, fitness, nákup-
ní centrum, konferenční místnosti, busi-
ness centrum, diskotéka King Tut Disco, 
pravidelné animační programy a show. 
Za poplatek: billiard, sauna, jacuzzi, ma-
sáže, stolní tenis, šnorchlování, potápění.
POKOJE 
Klimatizované pokoje s možností dvou 
přistýlek jsou vybaveny koupelnou, WC 
a fénem, satelitní TV, minibarem (za 
poplatek), telefonem, balkonem nebo 
terasou (většina pokojů). Trezor na po-
koji (zdarma). Za příplatek je možné také 
ubytování v suitách, které jsou většinou 
s francouzským oknem a bez balkonu. 
STRAVA   
Strava formou all inclusive (00.00-24.00) 
zahrnuje snídani (7.00-10.00), oběd 
(13.00-15.00) a večeři (19.00-22.00) for-
mou bufetu, odpolední sladké pečivo, 
lehkou svačinu a kávu, čaj a zákusky 
(16.00-17.30), zmrzlina (11.00-17.00), neo-
mezenou konzumaci nealkoholických a 
vybraných místních alkoholických nápo-
jů 24 hodin denně v místních barech  dle 
otevírací doby.
PLÁŽ   
Hotel má 2 privátní písečné pláže umís-
těné přímo před hotelem, lehátka a slu-
nečníky na pláži zdarma. Plážový bar. Za 
poplatek škola potápění a nabídka vod-
ních sportů.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � 24h all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 2 děti pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

2 děti pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Sea Gull Beach Resort ****+ Sakkala - Hurghada

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

přímo u pláže



15.391,-

POLOHA     
Oblíbený hotelový resort se nachází 
mezi Hurghadou a známým střediskem 
El Gouna ve vzdálenosti 30 minut jízdy 
od centra města a letiště. Hotel okouz-
lí své klienty uvolněnou elegancí, po-
hostinností a krásnou architekturou. Je 
vhodný pro všechny věkové kategorie. 
Nabízí skvělé podmínky pro potápění.
VYBAVENÍ   
 Vstupní hala s recepcí, směnárna, inter-
net (za poplatek), lobby bar, hlavní re-
staurace, restaurace à la carte, bazéno-
vý bar, plážový bar, bazény (2 v zimním 
období vyhřívané), lehátka, slunečníky 
a ručníky u bazénu zdarma, Junior Wa-
terpark s 1 bazénem a skluzavkami pro 
děti, nákupní pasáž, dětský klub, dětské 
hřiště, dětský kout, animační programy 
pro děti i dospělé, minigolf, šipky, stolní 
tenis, volejbal, plážový volejbal, vodní 
pólo, vodní aerobik, aerobic, boccia.  
Za poplatek: wellness centrum, potá-
pěčské centrum, prádelna. Hotel akcep-
tuje platební karty Visa a Mastercard. 
POKOJE   
Pěkně zařízené dvoulůžkové klimatizo-
vané pokoje s možností jedné přistýlky 
jsou vybaveny koupelnou se sprchovým 
koutem, WC, vysoušečem vlasů, telefo-
nem, satelitní TV, miniledničkou, trezo-
rem, detektory kouře v pokoji, terasou 
nebo balkonem.
STRAVA   
Strava formou all inclusive (10.00-24.00 
zahrnuje snídani (7.00-10.00), oběd 
(13.00-15.00) a večeři (19.00-22.00) for-
mou bufetu, pozdní snídani a odpolední 
svačinu, lehké občerstvení během dne, 
zmrzlina pro děti, neomezenou konzu-
maci nealkoholických a alkoholických 
nápojů místní výroby.
PLÁŽ   
Hotel leží přímo u široké písčité pláže s 
pozvolným vstupem do vody. Lehátka a 
slunečníky na pláži zdarma, plážový bar. 
Pro vstup do moře je možné použít molo. 
Doporučujeme vhodnou obuv do vody.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 1 dítě pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

1 dítě pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Three Corners Sunny Beach ****+Hurghada - Gouna Road

přímo u pláže
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23.751,-

Egypt

1 dítě pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Promenade - Hurghada

POLOHA      
Tento luxusní hotel patří k nejlepším 
hotelům v této oblasti a uspokojí i ná-
ročnější klientelu. Nachází se přímo u 
dlouhé písečné pláže, 5 km od centra 
Hurghady, vzdálenost od letiště 6 km.
VYBAVENÍ 
Vstupní hala s recepcí, směnárna, lobby 
bar, hlavní restaurace Tamarind s terasou, 
restaurace Alexander, kavárna Ukum- 
bi, lobby bar, soustava venkovních bazé-
nů (některé z nich v případě chladného 
počasí vyhřívané), slunečníky a lehátka 
u bazénu zdarma, bazénový bar a re-
staurace Bwala, bazén pro děti, vnitřní 
bazén, fitness, jakuzzi, obchůdky, Wi-Fi v 
lobby (zdarma), internet café, konferenč-
ní prostory pro 650 lidí. Za poplatek sau-
na, parní lázeň, masáže, turecké lázně, 
kadeřnictví, beauty salon, lékařská služ-
ba, půjčování automobilů, vodní sporty, 
potápěčské centrum. Animační progra-
my pro děti a dospělé, dětský miniklub, 
večerní show. Zdarma malé 9 jamkové 
golfové hřiště s půjčovnou vybavení (za 
poplatek). V blízkosti hotelu možnost 
využití tenisových kurtů. V pravidelných 
intervalech jezdí do centra Hurghady a 
zpět hotelový shutlle bus zdarma. 
POKOJE   
Hotel disponuje 372 luxusně zařízenými 
pokoji s možností jedné přistýlky, které 
jsou vybaveny koupelnou s vanou i spr-
chou, WC, fénem, individuálně ovláda-
nou klimatizací, minibarem, satelitní TV, 
telefonem s přímou volbou, možností 
připojení k internetu, trezorem, balko-
nem nebo terasou. Většina pokojů s 
výhledem na moře nebo golfové hřiště.  
STRAVA   
Strava formou all inclusive (00.00-24.00) 
zahrnuje snídani (7.00-10.30), oběd 
(13.00-15.00) a večeři (18.30-21.30) for-
mou bufetu podávané v hlavní restau-
raci, dále pozdní snídani (10.30-11.30), 
odpolední svačinu (16.00-17.00), pozdní 
večeři (21.30-23.00), zmrzlinu, neomeze-
nou konzumaci nealkoholických a alko-
holických nápojů. 
PLÁŽ   
400 m dlouhá, privátní písečná pláž 
s plážovým barem a restaurací a s mož-
ností vodních sportů se nachází přímo u 
hotelu. Slunečníky, lehátka a ručníky na 
pláži zdarma. Možnost potápění a šnor-
chlování.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � 24h all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 1 dítě pobyt zdarma

Hotel Steigenberger Al Dau Beach ***** 

SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

přímo u pláže



19.351,-

POLOHA 
Luxusní hotelový resort patřící do řetěz-
ce Steigenberger se nachází 5 km od 
letiště, 8 km od centra Hurghady, 200 m 
od nákupních možností. Vzdálenost od 
moře 450 m. Hotel je vhodný pro nároč-
nou klientelu z řad párů i rodin s dětmi. 
Klienti mohou využít devíti jamkové gol-
fové hřiště ležící u sesterského hotelu Al 
Dau a především exkluzivní aquapark 
pro děti i dospělé.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s  recepcí, lobby bar, Wi-

-Fi v  lobby baru (zdarma), připojení 
k  internetu (za poplatek), hlavní re-
staurace, dětská restaurace, á la carte 
restaurace (1x týdně zdarma, rezervace 
nutná), restaurace na pláži, bary, ka-
várna, business centrum, konferenční 
místnosti, bazénový areál o rozloze 
5000 m2 s línou řekou, dětský bazén 
(v zimním období vyhřívaný), lehátka a 
slunečníky zdarma, miniklub, animační 
a večerní programy, vodní gymnastika, 
vířivka, fitness, aerobic, plážový volej-
bal, stolní tenis, tenis, kánoe, kulečník, 
obchodní arkáda, kadeřnictví, lékař.  
Za poplatek: 9-ti jamkové golfové hřiště 
v  sesterském hotelu Steigenberger Al 
Dau Beach, Thalasso centrum, Cardio 
fitness, turecké lázně, sauna, masáže, 
potápění, vodní sporty na pláži.
POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje 
s možností jedné přistýlky jsou vybave-
ny koupelnou se sprchou nebo vanou, 
WC, vysoušečem vlasů, satelitní TV, te-
lefonem, trezorem, minibarem, francouz-
skými okny. Za příplatek pokoje superior 
a deluxe.
STRAVA
Strava formou all inclusive (00.00-24.00) 
zahrnuje snídani (7.00-10.30), oběd 
(13.00-15.00) a večeři (18.30-22.30) for-
mou bufetu, lehké občerstvení během 
dne, neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických nápojů, místních alko-
holických nápojů. Lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem.
PLÁŽ
Písčitá pláž u hotelu Steigenberger Al 
Dau Beach je vzdálena 450 m od hotelu. 
Lehátka a slunečníky zdarma. Doporu-
čujeme obuv do vody. Vodní sporty na 
pláži za poplatek. Možnost potápění a 
šnorchlování.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � 24h all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 1 dítě pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

1 dítě pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Steigenberger Aqua Magic *****Hurghada - Promenade



15.831,-

POLOHA     
Hotelový komplex skládající se ze 
dvou křídel a hlavní budovy je situ-
ován na okraji letoviska, do jejíhož 
centra se dostanete pohodlně místní 
dopravou. Mezi oběma křídly je vy- 
tvořen umělý mořský záliv, na jehož 
konci je menší pláž s hrubším pískem. 
Záliv je lemován skalnatým pobřežím, 
z něhož lze ke vstupu do vody využít 
schůdky. Otevřené moře je přístupné 
přes kameny z vnější strany levého 
křídla - zde můžete pozorovat bohatý 
podmořský život. Hotel je vzdálen 9 km 
od letiště, vzdálenost od centra cca 2 
km, nákupní možnosti 100 m. 
VYBAVENÍ   
Vstupní hala s recepcí, lobby bar, hlavní 
restaurace, restaurace s rybími speci-
alitami, pizzerie, snack bar, terasa bar, 
bazén (lehátka a slunečníky u bazénu 
zdarma), bazénový bar, dětský bazén, 
dětský miniklub pro děti od 4 do 11,99 
let, internetový koutek, obchůdky, dis-
kotéka, animační programy a show. 
Sportovní aktivity: minifotbal, plážový 
volejbal, vodní pólo, stolní tenis a fitness. 
Za poplatek: kadeřnictví, billiard, sauna, 
masáže, půjčovna aut, vodní sporty na 
pláži, lékařská služba. Hotel akceptuje 
platební karty American Express, Master 
Card a Visa. 
POKOJE   
Dvoulůžkové pokoje s možností dvou 
přistýlek jsou vybaveny individuálně 
ovládanou klimatizací, koupelnou s va-
nou nebo sprchou a WC, telefonem 
s přímou volbou, satelitní TV, minibarem, 
trezorem, balkonem nebo terasou. Vět-
šina standardních pokojů má výhled na 
moře. Postýlka na vyžádání. Za příplatek 
možnost ubytování v pokoji de luxe s vý-
hledem na moře. 
STRAVA   
Strava formou all inclusive (00.00-24.00) 
zahrnuje snídani (6.30-10.00), oběd 
(12.30-15.00) a večeři (18.30-22.00) for-
mou bufetu, během dne lehké občer-
stvení, káva, čaj, zákusky, neomezená 
konzumace alkoholických a nealkoho-
lických nápojů místní výroby. 
PLÁŽ   
Hotel u menší pláže s hrubším pískem, 
lehátka a slunečníky na pláži zdarma. 
K dispozici 3 plážové bary, potápěčské 
centrum. Možnost šnorchlování a potá-
pění. Vodní sporty na pláži za poplatek. 
Doporučujeme vhodnou obuv do vody.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � 24h all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 2 děti pobyt zdarma
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2 děti pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Sunny Days El Palacio ****+ Dahar - Hurghada

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7



15.391,-

POLOHA      
Architektonicky zajímavě řešený hotelo-
vý areál se 196 pokoji je situován v první 
linii hotelů přímo u písečné pláže. Vzdá-
lenost od letiště cca 12 km, od centra le-
toviska přibližně 2 km, nákupní možnosti 
100 m. 
VYBAVENÍ   
Vstupní hala s recepcí, lobby bar, hlav-
ní restaurace Andalusia, restaurace El 
Mahrousa s rybími specialitami, pizzerie, 
snack bar, orientální Shisha čajovna u 
pláže, 2 bazény (lehátka a slunečníky u 
bazénu zdarma), bazénový bar, dětský 
bazén, dětský miniklub pro děti od 4 do 
11,99 let, internetový koutek, 12 obchůd-
ků různého typu, diskotéka, animační 
programy a show. Sportovní aktivity: 
2 tenisové kurty, minifotbal, fitness, 2 
squash kurty, plážový volejbal, vodní 
polo, stolní tenis. Za poplatek: kadeřnic-
tví, billiard, sauna, masáže, půjčovna aut, 
lékařská služba. Hotel akceptuje plateb-
ní karty American Express, Master Card 
a Visa. 
POKOJE   
Dvoulůžkové pokoje s možností dvou 
přistýlek jsou vybaveny  individuální 
klimatizací, koupelnou s vanou nebo 
sprchou, WC a fénem (k zapůjčení na re-
cepci), telefonem s přímou volbou, sate-
litní TV, minibarem, trezorem, balkonem 
nebo terasou, většina pokojů má výhled 
na moře. 
STRAVA  
Strava formou all inclusive (00.00-24.00) 
zahrnuje snídani (6.30-10.00), oběd 
(12.30-15.00) a večeři (18.30-22.00) for-
mou bufetu, během dne lehké občer-
stvení, káva, čaj, zákusky, neomezená 
konzumace alkoholických a nealkoho-
lických nápojů místní výroby. 
PLÁŽ  
Hotel je umístěn přímo u písečné pláže 
s hrubším pískem, lehátka a slunečníky 
na pláži zdarma. K dispozici plážový bar, 
potápěčské centrum, aqua a windsur-
fing centrum. Možnost šnorchlování a 
potápění.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � 24h all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 2 děti pobyt zdarma
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2 děti pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Sunny Days Palma de Mirette ****Hurghada - Dahar

přímo u pláže



16.711,-

POLOHA     
Pětipodlažní budova hotelu je situována 
přímo u privátní písčité pláže, jen pár 
minut od turistického centra Hurghady. 
Příjemný hotel s přátelským personálem 
a výbornou kuchyní je ideálním místem 
pro kombinaci plážové dovolené a ve-
černích procházek rušným centrem Hu-
rghady. Vzdálenost od letiště přibližně 6 
km, vzdálenost od centra letoviska cca 
500 m, nákupní možnosti 50 m. 
VYBAVENÍ    
Vstupní hala s recepcí, směnárna, 4 
restaurace, bary, kavárna, orientální 
Shisha čajovna, diskotéka, minimarket, 
konferenční místnost, bazén (lehátka 
a slunečníky zdarma), bazénový bar, 
internetový kout. Zdarma: animační a 
nepravidelné večerní programy a show, 
stolní tenis a fitness, plážový volejbal. Za 
poplatek: sauna, masáže, beauty salon, 
billiard, 24-hodinová lékařská služba na 
zavolání, potápění. 
POKOJE   
Dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny kli-
matizací, koupelnou s vanou nebo spr-
chou, WC, fénem, telefonem s přímou 
volbou, minibarem, satelitní TV, trezo-
rem, balkonem nebo terasou (většina 
pokojů).
STRAVA   
Strava formou all inclusive (10.30-24.00) 
zahrnuje snídani (7.00-10.00), oběd 
(12.30-15.00) a večeři (18.30-20.00) for-
mou bufetu, lehké občerstvení během 
dne, neomezená konzumace nealko-
holických nápojů a alkoholických nápo-
jů místní výroby, zmrzlina pro děti. Lze 
čerpat v časech a místech určených 
hotelem.
PLÁŽ  
Privátní písečná pláž je přímo před ho-
telem, lehátka a slunečníky na pláži 
zdarma. K dispozici je plážový bar a grill, 
potápěčské centrum, windsurfing, aqua 
centrum, plážový volejbal. Přímo u plá-
že je vybudována umělá laguna, která 
umožňuje klidné koupání bez vln. Na 
otevřené moře se pohodlně dostanete 
průplavem z laguny nebo ze schůdků 
vedoucích z přemostění otevřeného 
moře a laguny.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � pouze pro dospělé osoby
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Hotel Sunrise Holidays Resort ***** Sakkala - Hurghada

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

přímo u pláže



POLOHA      
Hotel střední kategorie s příjemnou at-
mosférou a dobrým standardem služeb 
je umístěn v krásné zahradě s palma-
mi a kvetoucími keři, nedaleko starého 
centra Hurghady přímo u písečné pláže. 
Vzdálenost od letiště cca 10 km.
VYBAVENÍ   
Vstupní hala, recepce, směnárna, re-
staurace, restaurace à la carte, několik 
barů, prodejna suvenýrů, internet, 3 
bazény (slunečníky, lehátka a osušky u 
bazénu zdarma), bazénový bar, dětský 
bazén, dětský klub pro děti 4 - 11,99 
let, dětské animační programy, ani-
mační programy a večerní show pro 
dospělé. Hotel nabízí možnosti růz-
ných sportovních aktivit - vodní aero-
bik, stolní tenis, volejbal, vodní pólo, 
šipky. K dispozici je také potápěčské 
centrum s řadou kurzů pro profesionály  
i začátečníky. V sesterském hotelu Tri-
ton Empire (300 m) je možnost za popla-
tek využít služby wellness centra - jacuz-
zi, pára, sauna, masáže. 
POKOJE
Hotel disponuje 150 pokoji různého 
typu a konfigurace. Standardní pokoje s 
možností jedné přistýlky jsou vybaveny 
individuálně ovladatelnou klimatizací, 
koupelnou se sprchou a WC, satelitní TV, 
telefonem s mezinárodní předvolbou, 
minibarem (náplň za poplatek), balko-
nem nebo terasou. Sejf na recepci nebo 
na pokoji. Za příplatek pokoje typu su-
perior nebo rodinné pokoje s oddělený-
mi ložnicemi.
STRAVA  
Strava formou all inclusive (10.00-23.00)  
zahrnuje snídani (7.00-10.00), oběd 
(12.30-14.30) a večeři  (18.00-21.00) for-
mou bufetu, lehké občerstvení během 
dne, čaj, káva, neomezenou konzumaci 
rozlévaných nealkoholických nápojů a 
alkoholických nápojů místní výroby včet-
ně piva.
PLÁŽ  
Hotel leží přímo u písečné pláže s po-
zvolným vstupem do moře. V některých 
úsecích vstup do vody oblázkový nebo 
kamenitý. Lehátka, slunečníky a osušky 
u pláže zdarma. Doporučujeme vhod-
nou obuv do vody. Za poplatek škola 
potápění a nabídka vodních sportů.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 1 dítě pobyt zdarma
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Hotel Triton Empire Beach Resort ***+  Hurghada - Dahar

přímo u pláže

14.951,-
1 dítě pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive
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16.711,-

Egypt

2 děti pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Makadi - Hurghada

v Egyptě o rozloze 6 400 m2. Do centra 
Hurghady vzdáleného asi 35 km vypra-
vuje hotel 2x denně autobus za popla-
tek. Vzdálenost od letiště 25 km. 
VYBAVENÍ  
Vstupní hala, recepce, trezor (zdarma), 
výtahy v hlavní budově, hlavní restaura-
ce, několik restaurací podávajících spe-
ciality mezinárodní i místní kuchyně, ně-
kolik barů, snack bar, kavárna, diskotéka, 
obchodní arkáda, kadeřnictví, konfe-
renční místnost, připojení k internetu (za 
poplatek), velký centrální bazén (lehátka 
a slunečníky zdarma), vyhřívaný krytý 
bazén (v zimě), dětský bazén, bazénový 
bar, aquapark (zdarma), miniklub (hlídání 
dětí 3 - 11,99 let za poplatek), dětské hřiš-
tě, lékařská služba na zavolání, animační 
programy, večerní programy. Plážový 
volejbal, stolní tenis a fitness zdarma. Za 
poplatek tenisové kurty, minigolf, sau-
na, kulečník, kurzy potápění. Možnost 
pronájmu aut. Hotel akceptuje běžné 
platební karty. 
POKOJE   
Dvoulůžkové standardní (dune rooms) 
pokoje s možností dvou přistýlek jsou 
vybaveny individuálně ovladatelnou 
klimatizací, telefonem s přímou volbou, 
minibarem, satelitní TV, koupelnou s 
vanou, fénem, WC, trezorem, balko-
nem nebo terasou. Za příplatek pokoje 
lagoon superior (blíže k moři, trezor na 
pokoji) a pokoje v hlavní budově (trezor 
na pokoji). 
STRAVA  
Strava formou all inclusive (10.00-24.00) 
zahrnuje snídani (7.00-10.00), oběd 
(13.00-15.00) a večeři (19.00-22.00) 
formou bufetu, odpoledne lehké ob-
čerstvení, neomezenou konzumaci ne-
alkoholických nápojů (míchané nápoje, 
džusy, voda, káva, čaj) a alkoholických 
nápojů (pivo, víno, vodka, rum, whisky, 
gin, brandy) místní výroby. 
PLÁŽ  
Písečná, pozvolně se svažující pláž je 
přímo u hotelu. Lehátka, slunečníky, 
podložky a osušky na pláži zdarma, plá-
žový bar, sprchy. Vodní sporty - vodní 
lyže, jízda na banánu, vyjížďky na člu-
nu s proskleným dnem, windsurfing, 
šlapadla, jízda na koni - za poplatek. Z 
plá    že je přímý přístup k části pobřežního  
korálového útesu, který dává možnost 
seznámit se s bohatstvím podmořského 
života přímo u hotelu, možnost šnorchlo-
vání.POLOHA

Rozlehlý hotelový komplex je situován v 
klidnější části Makadi Bay přímo u dlou-
hé, pozvolně se svažující písečné pláže. 
V rámci areálu je zřízen malý přístav. Z 
pláže je přímý přístup k části pobřežního 
korálového útesu, který dává možnost 
seznámit se s bohatstvím podmořského 
života přímo u hotelu. Hotel disponuje 
jedním z největších bazénových areálů 

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 2 děti pobyt zdarma

přímo u pláže

Hotel Tia Heights Makadi Bay *****

SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016



26.391,-

POLOHA
Luxusní hotel, který tvoří komplex za-
hrad a bazénů se nachází přímo u píseč-
né pláže v zálivu Makadi Bay, 35 km od 
centra Hurghady a 28 km od letiště. 
VYBAVENÍ 
Recepce, hlavní restaurace, dvě restau-
race à la carte (z toho jedna orientální), 
bar na pláži, bar u bazénu, lobby bar, 
pub, obchody, konferenční sál, čistírna, 
kadeřnictví, kosmetický salón, interne-
tové připojení, diskotéka, rozsáhlý ba-
zénový komplex, dětský bazén, miniclub 
(pro děti od 4 let), dětské hřiště, speciál-
ní dětské menu v restauraci. Za poplatek 
hlídaní dětí, vodní sporty na pláži. Wel-
lness klub Makadi Oasis nabízí léčebné 
procedury, saunu, jacuzzi, páru a turec-
ké lázně. V rámci all inclusive mohou 
hosté využívat 2 tenisové kurty (osvět-
lení a výbava za poplatek), potápění 
na zkoušku v bazénu, aerobic, vodní 
gymnastiku, kajak, šlapadla, plážový fot-
bal a volejbal, stolní tenis, šipky, billiard, 
animační programy, vodní pólo. Klienti 
hotelu mají v ceně  neomezený vstup do 
Medinat Aquaparku. Vstup do aquapar-
ku zahrnuje i občerstvení formou snacku 
(studené sendviče, zmrzlina, pizza), míst-
ní rozlévané nealkoholické nápoje, vodu, 
kávu a čaj. Provozní doba aquaparku je 
denně od 10.00-12.30 a od 14.00-17.00. 
Doprava z hotelu do areálu a zpět je za-
jišťována mikrobusy (každých 30 min.).
POKOJE  
Hotel disponuje 313 luxusně zařízenými 
klimatizovanými dvoulůžkovými pokoji 
s možností až dvou přistýlek které jsou 
vybaveny koupelnou s vanou nebo spr-
chou, WC, fénem, satelitní TV, hudebním 
kanálem, telefonem, minibarem, trezo-
rem, balkónem nebo terasou.
STRAVA   
Stravování formou all inclusive (10.00-
24.00) zahrnuje snídani (7.00-10.30), 
oběd (12.30-14.30) a večeři (18.00-22.30) 
formou bufetu. Tématické bufety, lehká 
jídla, káva, čaj, koláče a zmrzlina, neal-
koholické a místní alkoholické nápoje. 
Na hlavním baru u bazénu alkoholic-
ké a nealkoholické nápoje, koktejly a 
zmrzliny (10.00-17.00). Možnost večeře 
v několika à la carte restauracích (rybí, 
orientální atd.). 

PLÁŽ  
Soukromá písečná pláž se nachází přímo 
u hotelu a je ideálním místem pro rekrea-
ci a nevšední zážitky - vyniká nádhernými 
útesy. Možnost jízdy na koni či vodních 
sportů (kajak, šlapadla, šnorchlování a za-
řízení, katamarán a potápěčské kurzy) za 
poplatek. Sprchy a bar na pláži. Lehátka 
a slunečníky na pláži zdarma.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 2 děti pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

2 děti pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Iberotel Makadi Beach *****Hurghada - Makadi

přímo u pláže



16.711,-

VYBAVENÍ
Hotel postavený v marockém stylu se 
skládá z hlavní budovy a několika dal-
ších dvou třípodlažních bloků. Hostům 
je k dispozici vstupní hala s recepcí a 
směnárnou (formou automatu), hlavní 
restaurace, několik barů a restaurací á 
la carte (italská, orientální, čínská, moř-
ské speciality aj.), pasáž s obchůdky a 
konferenční místnost. V zahradě se na-
chází soustava několika bazénů, z nichž 
2 jsou s mořskou vodou a 1 je v zimě 
vyhřívaný, dětský bazén, bar u bazénu. 
Lehátka, slunečníky, matrace a osušky 
u bazénu i na pláži zdarma. Animační 
programy pro děti i dospělé, večerní 
zábava (orientální show, núbijská show 
aj.), aquapark, diskotéka (otevřeno po 
23.hod, za poplatek), vodní dýmky, mi-
nigolf, dětský klub, dětské hřiště, hlídání 
dětí (za poplatek), internetová kavárna 
za poplatek, biliár, stolní tenis. Zdarma: 
2 tenisové kurty (osvětlení a vybavení 
za poplatek), fitness, plážový volejbal, 
dětské židličky a postýlky (na vyžádání 
zdarma). Při příletu naplnění minibaru 
nealkoholickými nápoji. Za poplatek 
centrum potápění a vodních sportů, cen-
trum zdraví se saunou, párou, masážemi 
a salónem krásy. Možnost platby kartami 
VISA, MC, Diners Club.
POKOJE
Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje 
s možností dvou přistýlek jsou vybave-
ny koupelnou se sprchou/WC a fénem, 
klimatizací, satelitní TV, telefonem, led-
ničkou, trezorem (zdarma) a balkonem 
nebo terasou. Za příplatek pokoje de 
luxe a rodinné pokoje.
STRAVA
Strava formou all inclusive (10.00–
24.00) zahrnuje snídani (7.00-10.00), 
oběd (12.30-14.30) a večeři (18.30-22.00) 
formou bufetu. Možnost večeří v restau-
raci á-la-carte (italské a orientální). Místní 
rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje. Lehké občerstvení během dne, 
káva, čaj, zákusek, zmrzlina.
PLÁŽ
Hotel se nachází přímo u písčité pláže, 
vstup do vody je v některých místech le-
mován korály (doporučujeme vhodnou 
obuv). Na pláži bar. Možnost vodních 
sportů a lodních výletů.

POLOHA
Krásný, stylový hotel se nachází v ob-
líbené oblasti Makadi Bay přibližně 38 
km jižně od centra Hurghady (spojení 
hotelovým busem za poplatek) a asi 34 
km od letiště. Rozlehlý hotel s kvalitním 
programem all inclusive, zasazený v 
krásné zahradě s nádhernými bazény, le-
žící přímo u písčité pláže, je vhodný pro 
všechny věkové kategorie a díky hezké-
mu korálovému útesu také pro milovníky 
šnorchlování. 

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � 24h all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 2 děti pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

2 děti pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Serenity Makadi Beach ***** Makadi - Hurghada
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přímo u pláže
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16.271,-

POLOHA
Kvalitní hotelový komplex je situovaný v 
okrajové části starého centra Hurghady 

- Dahar. Příjemný hotel s nadstandardní-
mi službami a možností nákupů, zábavy i 
příjemných procházek se nachází přímo 
u vlastní písečné pláže. Vzdálenost od 
letiště cca 10 km, od centra Hurghady 
přibližně 2 km.
VYBAVENÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, lobby 
bar, restaurace El Khaiam s egyptskou 
a orientální kuchyní, italská restaura-
ce, grill restaurant, plážová restaurace, 
egyptská kavárna, několik barů, diskoté-
ka, bar a terasa se živou hudbou (pouze 
v letní sezóně), miniklub, velký bazén, 
menší bazén (v případě nepříznivého 
počasí vyhřívaný), dětský bazén, mini-
market, animační programy a show, vo-
lejbal, 8 jamkový minigolf, 24 hodinová 
lékařská služba (na zavolání). Lehátka, 
slunečníky a osušky u bazénu jsou zdar-
ma. Za poplatek: parní lázně, sauna, růz-
né druhy masáží, beauty salon, fitness, 
jacuzzi, minigolf, squash, tenis, billiard, 
stolní tenis, internet.
POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností dvou 
přistýlek jsou vybaveny koupelnou, WC 
a fénem, klimatizací (v ceně), telefonem, 
minibarem, satelitní TV, Wi-Fi internetem 
za poplatek, balkonem nebo terasou. 
Trezory jsou k dispozici na recepci hote-
lu. Na požádání možnost zajistit dětskou 
postýlku zdarma.
STRAVA
Strava formou all inclusive (10.00-24.00) 
zahrnuje snídani (7.00-10.00), oběd (13.00 

-15.00), večeři (19.00-22.00) formou bufe-
tových stolů, lehké občerstvení během 
dne, káva, čaj, zákusky, zmrzlina pro 
děti, pozdní večeře (23.00-01.00) neo-
mezená konzumace nealkoholických a 
alkoholických nápojů místní výroby, mí-
chané nápoje.
PLÁŽ
Privátní písečná pláž je přímo před ho-
telem, lehátka, slunečníky a osušky na 
pláži jsou zdarma. K dispozici plážová 
restaurace a bar. Vstup do vody je pís-
čitý, přesto doporučujeme na některé 
jeho části použít obuv do vody, zvláště 
pro děti. Na pláži je aqua centrum s ši-
rokou nabídkou vodních sportu, mož-
nost jízdy na velbloudu, škola potápění. 
Pouhých 50 m od pobřeží jsou korálové 
útesy vhodné pro šnorchlování.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 2 děti pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

2 děti pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Sea Star Beau Rivage *****Hurghada - Dahar

přímo u pláže



Celodenní výlet autobusem do města 
Luxor, starodávného sídla egyptských 
faraónů, do Údolí Králů, na Memnonovy 
kolosy, do chrámu královny Hatšepstut a 
do alabastrové dílny s plavbou přes řeku 
Nil. Po obědě návštěva chrámů v Karna-
ku a papyrusového institutu. Česky nebo 
slovensky mluvící průvodce.

Orientační cena: 90 $ dospělý / 45 $ dítě.

Letecký výlet do hlavního města Egypta. 
Orientační cena: 260 $ dospělý/130 $ dítě. 

Program viz Káhira autobusem.Celodenní výlet autobusem do hlavního 
města Egypta. Navštívíme Egyptské mu-
zeum s originálnem Tutanchamonova 
pokladu, areál velkých pyramid v Gíze, 
Sfingu a přilehlé chrámy. Po obědě ná-

vštěva papyrusového institutu s možnos-
tí nákupu papyrusu s garancí a výrobny 
parfémů s garancí. Česky nebo slovensky 
mluvící průvodce.
Orientační cena: 90 $ dospělý / 45 $ dítě. Luxor, jednodenní výlet

Káhira leteckyKáhira, jednodenní výlet

První den viz předchozí program, druhý 
den návštěva Sakkary s mastabou a s 
Džoserovou stupňovitou pyramidou. Pro-
hlídka Citadely s mešitou Muhammada  

Káhira, dvoudenní výlet
Aliho a závěrem návštěva nejstaršího 
egyptského bazaru Khal el Khalili.

Orientační cena: 180 $ dospělý / 90 $ dítě.

ského světa. Občerstvení v ceně.
Orientační cena: 60 $ dospělý / 30 $ dítě.

Nabídka výletů v Hurghadě
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Hodinová plavba opravdovou ponorkou 
v hlobce asi 18 m, pozorování podmoř-

Ponorka

Půldenní dobrodružná jízda na čtyřkol-
kách po poušti. Návštěva beduínske ves-
nice, projížďka na velbloudech a sezná-
mení se se zvyky beduínů. Pozorování 
západu slunce, večeře, závěrečné před-
stavení. Za tmy návrat do hotelu.

Orientační cena: 50 $ dospělý / 25 $ dítě.

Půldenní výlet na čtyřkolkách do pouště, 
krátká návštěva beduínské osady, jízda 
na velbloudovi. Výlet začíná v ranních 

hodinách.

Orientační cena: 40 $ dospělý / 20 $ dítě.

Safari na čtyřkolkách

Malé safari na čtyřkolkách

Egypt

První delfinárium v Hurghadě. Hodinová 
show s delfíny, za extra příplatek mož-
nost plavání s delfíny.
Orientační cena: 40 $ dospělý / 20 $ dítě.

Dolphin show
Celodenní výlet lodí na ostrov s bílou 
pláží (ostrov je národním parkem). Po 
cestě 2 zastávky na šnorchlování  na ko-

ralových útesech s obědem na lodi +2 
nápoje a 2 hodiny koupání na ostrově.
Orientační cena: 40 $ dospělý / 20 $ dítě.

Giftun



15.391,-

POLOHA
Příjemně zařízený hotel se nachází na-
proti zátoce Jabal Al Rosas, která je vy-
hlášeným rájem potápěčů. Vzdálenost 
od letiště je 45 km. Hotel je vhodný pro 
páry i rodiny s dětmi. Na hotelovou pláž, 
vzdálenou 150 m od hotelu, se dostane-
te pěšky nebo můžete využít i hotelový 
shuttle bus.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 
několik barů, libanonská a rybí restaura-
ce (za poplatek), obchodní arkáda, inter-
net/Wi-Fi (za poplatek), bazén, lehátka a 
slunečníky zdarma, diskotéka, miniklub, 
dětské hřiště, animační programy, večer-
ní programy, kulečník, plážový volejbal, 
plážový fotbal, fitness, stolní tenis. Za 
poplatek: vířivka, sauna, potápění.
POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje 
s  možností dvou přistýlek jsou vybave-
ny koupelnou se sprchou, WC, vysou-
šečem vlasů, satelitní TV, telefonem, 
minibarem, trezorem, část pokojů s bal-
kónem.
STRAVA
Strava formou all inclusive (10.00-23.00) 
zahrnuje snídani (7.00-10.00), oběd 
(13.00-15.00) a večeři (19.00-21.30) for-
mou bufetu, lehké občerstvení během 
dne, koláčky a croissanty (17.00-19.00), 
neomezené množství rozlévaných neal-
koholických a místních alkoholických ná-
pojů (víno je podáváno pouze k obědům 
a večeřím v hlavní restauraci). Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem. 
PLÁŽ
Hotel leží 150 m od 800 m dlouhé písči-
té pláže s pozvolným vstupem do moře. 
Doporučujeme obuv do vody. Lehátka a 
slunečníky na pláži zdarma. Plážový bar.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � oblíbený hotel
 � 2 děti pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

2 děti pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Aurora Oriental Bay Resort ****Marsa Alam - Marsa Alam



16.711,-

POLOHA
Pěkný a velmi oblíbený hotelový resort, 
ležící ve vzrostlé zahradě, se nachází 
přímo u písčité pláže v  zálivu s  pozvol-
ným vstupem do moře. Hotel je vhodný 
pro milovníky potápění, stejně jako pro 
rodiny s dětmi a všechny ty, kteří chtějí 
strávit relaxační dovolenou a vychutnat 
si pěkné koupání. Vzdálenost od letiště 
45 km.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 
rybí a italská restaurace (za poplatek), 
lobby bar, bar u bazénu a na pláži, in-
ternetová kavárna, orientální kavárna, 
bazén, lehátka a slunečníky zdarma, 
dětský bazén, dětské hřiště, miniklub, 
vyhřívaný krytý bazén, nákupní arkáda, 
konferenční místnost, animační progra-
my, nepravidelné večerní diskotéky, stol-
ní tenis, kulečník, plážový volejbal, boc-
cia, fitness, aerobik, vodní gymnastika, 
tenis (osvětlení a vybavení za poplatek). 
Za poplatek: sauna, pára, masáže, fotbal, 
potápěčské centrum včetně cvičného 
bazénu.
POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje 
s možností dvou přistýlek jsou vybaveny 
koupelnou se sprchou či vanou, WC, vy-
soušečem vlasů, satelitní TV, telefonem, 
trezorem (část pokojů má trezor na po-
koji, ostatní zdarma na recepci), miniba-
rem, balkonem nebo terasou.
STRAVA
Strava formou all inclusive (10.00-24.00) 
zahrnuje snídani (6.30-10.00), oběd 
(12.30-15.00) a večeři (19.00-22.00) for-
mou bufetu, pozdní snídaně (omezený 
výběr), lehké občerstvení během dne, 
neomezené množství rozlévaných ne-
alkoholických a místních alkoholických 
nápojů. Lze čerpat v  místech a časech 
určených hotelem. 
PLÁŽ
Hotel leží přímo u písčité pláže s pozvol-
ným přechodem v korály. Doporučuje-
me obuv do vody. Lehátka a slunečníky 
na pláži zdarma. Plážový bar.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 2 děti pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

2 děti pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Brayka Bay Reef Resort ***** Marsa Alam - Marsa Alam
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přímo u pláže



16.711,-

POLOHA
Nově otevřený hotelový komplex se 
nachází u dlouhé písečné pláže se vstu-
pem do moře přes korálové podloží. 
Písečný vstup do moře je vzdálený ne-
celých 100m v zátoce, která je společná 
se sesterským hotelem Brayka Bay Reef 
Resort. Hotel nabízí příjemné zázemí 
pro odpočinkovou i aktivní dovolenou. 
Doporučujeme pro rodiny s dětmi se 
zábavným programem, pro milovníky 
šnorchlování svojí blízkostí korálů i pro 
náročnější klientelu. Vzdálenost od leti-
ště 43km.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaura-
ce, internetová kavárna (za poplatek), 
Wi-Fi (za poplatek), bar u bazénu, bar 
na pláži, snack bar, Beduínská kavárna, 
libanonská a italská restaurace s obslu-
hou (v hotelu Brayka Bay) 3 bazény (z 
toho jeden vyhřívaný v zimním období), 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma, 
dětský bazén, tobogány, miniklub, dět-
ské hřiště, animační programy, večerní 
programy, 2 tenisové kurty- společné s 
hotelem Brayka Bay (večerní osvětlení a 
zapůjčení vybavení za poplatek), stolní 
tenis, plážový volejbal, fotbal, basketbal, 
fitness, boccia, diskotéka, kadeřnictví. 
Za poplatek: kulečník, sauna, masáže, 
pára, salón krásy, potápění, vodní sporty 
na pláži, jízda na koni.
POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s 
možností jedné přistýlky jsou vybaveny 
koupelnou se sprchou, WC, vysouše-
čem vlasů, satelitní TV, telefonem, mini-
ledničkou, Wi-Fi (za poplatek), setem na 
přípravu kávy nebo čaje (na vyžádání), 
trezorem, balkónem nebo terasou. Dět-
ská postýlka na vyžádání (zdarma).
STRAVA
Strava formou all inclusive (10.00-24.00) 
zahrnuje snídani (6.30-10.00), oběd 
(12.30-15.00) a večeři (19.00-22.00) for-
mou bufetu, lehké občerstvení během 
dne (12.00-17.00), instantní kávu, čaj, od-
polední zmrzlinu, neomezené množství 
rozlévaných nealkoholických (džusy ni-
koli z čerstvého ovoce) a místních alko-
holických nápojů. Lze čerpat v místech a 
časech určených hotelem.
PLÁŽ
Hotel leží přímo u písčité pláže s pozvol-
ným přechodem v korály. Doporučuje-
me obuv do vody. Lehátka, slunečníky a 
osušky na pláži zdarma. Plážový bar.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 1 dítě pobyt zdarma

136 www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

1 dítě pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Royal Brayka Beach Resort *****Marsa Alam - Marsa Alam

přímo u pláže



17.151,-

POLOHA
Pěkný hotel s  krásnou zahradou a 
vlastní 800 m dlouhou písčitou pláží 
je ideální volbou pro strávení příjemné 
dovolené. Především je vhodný pro mi-
lovníky šnorchlování a potápění, jelikož 
se nachází blízko zálivu Abu Dabbab, 
jednou z nejlepších lokalit, kde můžete 
prozkoumávat podmořský život. Vzdále-
nost od letiště je 24 km.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s  recepcí, lobby bar, hlav-
ní restaurace, orientální restaurace (za 
poplatek), rybí restaurace (otevřena 1x 
týdně za poplatek), bar u bazénu, 2 ba-
zény, 2 dětské bazény, miniklub, dětské 
hřiště, hřiště, animační programy, večer-
ní programy, kulečník, plážový volejbal, 
šipky, stolní tenis, fitness. Za poplatek: 
spa centrum, jacuzzi, sauna, parní lázeň, 
kadeřnictví, masáže.
POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje 
s možností dvou přistýlek jsou vybaveny 
koupelnou se sprchou, WC, satelitní TV, 
telefonem, trezorem, minibarem, setem 
na přípravu čaje a kávy (na vyžádání), te-
rasou nebo balkónem.
STRAVA
Strava formou all inclusive (10.00-24.00) 
zahrnuje snídani (7.00-10.00), oběd 
(12.30-14.30) a večeři (19.00-22.30) for-
mou bufetu, lehké občerstvení během 
dne, neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických (filtrovaná káva, džu-
sy nikoli z  čerstvého ovoce) a místních 
alkoholických nápojů. Lze čerpat v mís-
tech a časech určených hotelem. 
PLÁŽ
Hotel leží přímo u písčité pláže s pozvol-
ným vstupem do moře přes korálové 
podloží, k  dispozici molo. Doporučuje-
me obuv do vody. Lehátka a slunečníky 
na pláži zdarma.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 2 děti pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

2 děti pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Concorde Moreen Beach & Spa ***** Marsa Alam

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

přímo u pláže
přímo u pláže



14.071,-

POLOHA
Moderní, nově otevřený hotel se nachází 
přímo u pláže 27 km jižně od městečka 
El Qusier a 40 km od letiště Marsa Alam. 
V této oblasti jsou ideální podmínky pro 
potápění a šnorchlování. Doporučujeme 
klientům všech věkových kategorií.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, bankomat, Wi-Fi 
v  lobby baru (za poplatek), internetový 
koutek (za poplatek), hlavní restaurace, 
restaurace á la carte, několik barů, ba-
zén, dětský bazén, bar u bazénu, lehát-
ka, slunečníky a osušky zdarma, denní 
a večerní programy, miniklub, tenisový 
kurt a multifunkční hřiště (vybavení a 
večerní osvětlení za poplatek), fitness, 
plážový volejbal, šipky, obchodní arkáda. 
Za poplatek: billiard, stolní tenis, sauna, 
masáže, jacuzzi, turecké lázně, vodní 
sporty a potápění.
POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje 
s možností jedné přistýlky jsou vybave-
ny koupelnou se sprchou či vanou, WC, 
vysoušečem vlasů, satelitní TV, telefo-
nem, trezorem, minibarem (za poplatek), 
balkonem nebo terasou. Dětská postýl-
ka na vyžádání (zdarma). 
STRAVA
Strava formou all inclusive (10.00-24.00) 
zahrnuje snídani (7.00-10.00), oběd 
(13.00-15.00) a večeři (19.00-22.00) for-
mou bufetu, lehké občerstvení během 
dne, neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických a místních alkoholic-
kých nápojů. Lze čerpat v místech a ča-
sech určených hotelem.
PLÁŽ
Hotel se nachází přímo u písečné pláže 
se vstupem do vody přes korálové pod-
loží. Možnost použít molo u vedlejšího 
hotelu Dreams Beach. Lehátka, sluneč-
níky a osušky zdarma. Doporučujeme 
obuv do vody. Plážový bar.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 1 dítě pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

1 dítě pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Coral Hills Resort ****Marsa Alam - Marsa Alam

přímo u pláže



15.831,-

POLOHA
Příjemný hotelový resort se nachází pří-
mo u své vlastní písčité pláže. Vstup do 
vody je z mola. Vzdálenost od letiště je 
35 km, od přístavu Port Ghalib také 35 
km. Doporučujeme pro rodinnou dovo-
lenou stejně jako pro milovníky klidné a 
ničím nerušené dovolené.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s  recepcí, hlavní restaura-
ce, internetová kavárna (za poplatek), 
italská restaurace (1x za pobyt zdarma), 
lobby bar, beduínský stan, bar u bazé-
nu, bar na pláži, několik bazénů, dětský 
bazén, skluzavky, miniklub, diskotéka, 
lékařská služba, nákupní arkáda, kon-
ferenční místnost, animační programy, 
vodní aktivity, aerobic, fitness, stolní 
tenis, kulečník (v časech určených ho-
telem), plážový volejbal, tenis (osvětlení 
a vybavení za poplatek), basketbal, fot-
bal. Za poplatek: masáže, sauna, pára, 
jacuzzi, potápěčské centrum (10min od 
hotelu).
POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje 
s možností dvou přistýlek jsou vybaveny 
koupelnou se sprchou nebo vanou, WC, 
vysoušečem vlasů, satelitní TV, telefo-
nem, trezorem, minibarem (za poplatek), 
balkonem nebo terasou. Dětská postýl-
ka (na vyžádání, zdarma).
STRAVA
Strava formou all inclusive (7.00-01.00) 
zahrnuje snídani (7.00-10.00), oběd 
(13.00-15.00) a večeři (19.00-22.00) for-
mou bufetu, lehké občerstvení během 
dne, neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických nápojů, místních al-
koholických nápojů (víno je podáváno 
pouze v lobby baru v době 10.00-22.00.
Lze čerpat v místech a časech určených 
hotelem.
PLÁŽ
Hotel leží přímo u písčité pláže se vstu-
pem do moře přes korálové podloží 
z mola. Doporučujeme obuv do vody. Le-
hátka a slunečníky na pláži zdarma. Plá-
žový bar, sprchy. Potápění (za poplatek).

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 2 děti pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

2 děti pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Dreams Beach Resort **** El Quiser - Marsa Alam

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

přímo u pláže



17.591,-

POLOHA
Nově otevřený hotel známého řetězce 
Hilton, který svým klientům zaručuje 
tradičně vysoký standard, se nachází u 
pláže Abu Dabab Bay. Tato oblast je jed-
nou z nejkrásnějších míst pro potápění 
na světě. Pokoje v  tomto rozlehlém re-
zortu jsou vkusně zařízené v současném 
Nubijském stylu. Vzdálenost od letiště je 
30 km, od městečka Port Ghalib 24 km 
a 40 km od Abu Dabbab. Hotel dopo-
ručujeme ke strávení aktivní i relaxační 
dovolené.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s  recepcí, hlavní restaura-
ce, bary, kavárna, připojení k internetu 
(za poplatek), Wi-Fi na recepci, 4 bazé-
ny (z toho 2 bazény vyhřívané v zimním 
období), lehátka a slunečníky a osušky 
zdarma, miniklub, minidisco, animační 
programy, plážový volejbal, aerobic, 
aquaerobic, fitness, vodní pólo, stolní 
tenis, šipky, minimarket, obchod se su-
venýry. Za poplatek: potápění.
POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje 
s možností jedné přistýlky jsou vybave-
ny koupelnou se sprchou, WC, vysouše-
čem vlasů, satelitní TV, telefonem, tre-
zorem, minibarem (za poplatek), setem 
k přípravě kávy nebo čaje, přístupem na 
internet (za poplatek), balkonem nebo 
terasou. 
STRAVA
Strava formou all inclusive (11.00-24.00) 
zahrnuje snídani (6.30-10.30), oběd 
(13.00-15.00) a večeři (18.30-22.30) for-
mou bufetu, lehké občerstvení během 
dne, neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických nápojů (džusy nikoli 
z  čerstvého ovoce), místních alkoholic-
kých nápojů (víno jen během oběda a 
večeře v  hlavní restauraci). Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem.
PLÁŽ
Hotel leží přímo u písčité pláže s korálo-
vým podložím, kde není povolen vstup 
do moře. Písečný vstup je vzdálený ne-
celých 400 m od hotelu. Doporučujeme 
obuv do vody. Lehátka a slunečníky na 
pláži zdarma. Plážový bar.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 1 dítě pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

1 dítě pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Hilton Marsa Nubian *****Marsa Alam - Marsa Alam

přímo u pláže



POLOHA
Hotel, který se nachází přímo u 600 m 
dlouhé soukromé pláže, se skládá 
z  hlavní budovy s recepcí a dvou níz-
kých dvoupodlažních bloků. Tento pří-
jemný čtyřhvězdičkový resort je umístěn 
v pěkné udržované zahradě. Vzdálenost 
od letiště je 100 km. Doporučujeme pro 
milovníky šnorchlování, párům i rodinám 
s dětmi.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s  recepcí a směnárnou, 
hlavní restaurace, 6 barů, 3 bazény (1 
v zimě vyhřívaný), lehátka a slunečníky 
zdarma, dětský bazén, miniklub, dětské 
hřiště, nákupní galerie, minimarket, dis-
kotéka, animační programy, vodní pólo, 
stolní tenis, tenis, volejbal, fotbal, fitness. 
Za poplatek: kulečník, beduínský stan, 
potápěčské centrum, sauna, pára, vířiv-
ka, masáže, salón krásy, vnitřní bazén, 
vodní sporty.
POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje 
s  možností dvou přistýlek jsou vybave-
ny koupelnou se sprchou nebo vanou, 
WC, vysoušečem vlasů, satelitní TV, te-
lefonem, sejfem (zdarma), minibarem 
(denně doplňován vodou), balkonem 
nebo terasou. Připojení k  internetu (za 
poplatek). 
STRAVA
Strava formou all inclusive (10.00-24.00) 
zahrnuje snídani (7.00-10.00), oběd 
(12.30-14.30) a večeři (19.30-21.30) for-
mou bufetu, dopolední snack (11.00-
12.30) a odpolední čaj, káva (15.00-17.00), 
neomezené množství místních nealko-
holických a alkoholických nápojů (10.00-
24.00). Lze čerpat v  místech a časech 
určených hotelem.
PLÁŽ
Hotel leží přímo u písčité pláže se vstu-
pem do moře přes korálové podloží 
z mola. Doporučujeme obuv do vody. K 
dispozici plážový bar a sprchy. Lehátka a 
slunečníky na pláži zdarma. 

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 2 děti pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

Hotel Fantazia Resort **** Marsa Alam - Marsa Alam

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

přímo u pláže

16.271,-
2 děti pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive



14.071,-

POLOHA
Hotel se nachází u krásné 450 m dlou-
hé písčité pláže s příjemnou atmosférou 
v  klidné části letoviska. Vzdálenost od 
letiště je 22 km a 45 km od centra měs-
tea Marsa Alam. Vhodný pro klienty, kte-
ří očekávají odpočinkovou dovolenou 
plnou relaxu.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s  recepcí, lobby bar, Wi-Fi 
(za poplatek), internetový koutek (za 
poplatek), hlavní restaurace, à la carte 
restaurace, pizzerie, bary, beduínský 
koutek, konferenční místnost, 2 bazé-
ny, dětský bazén, lehátka a slunečníky 
zdarma, bar u bazénu, miniklub, dětské 
hřiště, denní a večerní animační progra-
my, vodní pólo, šipky, plážový fotbal a 
volejbal, stolní tenis, fitness, tenis (ve-
černí osvětlení a vybavení za poplatek), 
obchůdky, diskotéka, lékař, kadeřnictví. 
Za poplatek: spa centrum, sauna, parní 
lázeň, masáže, potápěčské centrum, jíz-
da na koni nebo velbloudovi.
POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje 
s  možností 1 přistýlky jsou vybaveny 
koupelnou se sprchou či vanou, WC, 
vysoušečem vlasů, satelitním TV, tele-
fonem, trezorem, minibarem, balkonem 
nebo terasou. Dětská postýlka na vyžá-
dání (zdarma).
STRAVA
Strava formou all inclusive (10.00-23.00) 
zahrnuje snídani (7.00-9.30), oběd 
(12.30-14.30) a večeři (19.30-22.00) for-
mou bufetu, lehké občerstvení během 
dne, neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických a místních alkoholic-
kých nápojů. Lze čerpat v místech a ča-
sech určených hotelem. 
PLÁŽ
Hotel se nachází přímo u krásné dlouhé 
písčité pláže se vstupem do moře přes 
korálové podloží. Doporučujeme obuv 
do vody. Pro vstup do moře je možné 
využít mola. Lehátka, slunečníky a osuš-
ky na pláži zdarma. Plážový bar a sprchy 
na pláži.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 1 dítě pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

1 dítě pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Nada Marsa Alam Resort ****Marsa Alam - Marsa Alam

přímo u pláže



19.351,-

POLOHA
Luxusní resort je postavený v typicky 
arabském stylu obklopený krásnou udr-
žovanou zahradou. Nachází se přímo u 
800 m dlouhé písčité pláže. Vzdálenost 
od centra letoviska El Quiser je 5 km, od 
letiště 65 km. Hotel je ideální pro milov-
níky šnorchlování. Doporučuje klientům 
všech věkových kategorií pro svoji pest-
rou a kvalitní nabídku služeb.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, směnárna, lobby 
bar, internetový koutek (za poplatek), 
Wi-Fi na pokoji (zdarma), 3 restaurace, 
4 bary, kavárna, 2 konferenční místnosti, 
2 bazény (vyhřívané v zimním období), 
dětský bazén, dětské hřiště, fitness, te-
nis (večerní osvětlení za poplatek), ae-
robik, vodní gymnastika, vodní pólo, lu-
kostřelba, volejbal, stolní tenis, pravidel-
né zábavní večerní programy, obchod 
se suvenýry, minimarket. Za poplatek: 
SPA centrum, sauna, jacuzzi, masážní 
salón, biliár, potápěčské centrum, jízda 
na koních a velbloudech.
POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s 
možností až dvou přistýlek jsou vyba-
veny koupelnou se sprchou, WC, vy-
soušečem vlasů, telefonem, satelitní TV, 
minibarem (za poplatek), trezorem, Wi-Fi 
připojení na pokoji (zdarma), balkonem 
nebo terasou. Dětská postýlka na vyžá-
dání (zdarma).
STRAVA
Strava formou all inclusive (9.00-23.00) 
zahrnuje snídani (07.00-10.00), oběd 
(12.30-15.00) a večeři (18.00-22.00) 
formou bufetu, pozdní snídani (10.00-
11.30), odpolední snack (15.00-18.00), 
neomezené množství rozlévaných ne-
alkoholických nápojů (9.00-23.00) a al-
koholických nápojů místní výroby (pivo, 
víno, vodka, rum, likéry, whisky, míchané 
nápoje) v době 12.00-23.00.
PLÁŽ
Písčito oblázková pláž s pozvolným 
vstupem do moře a korálovým podložím 
se nachází přímo před hotelem. K dispo-
zici je molo pro plavce. Doporučujeme 
obuv do vody. Lehátka a slunečníky na 
pláži zdarma. Vodní sporty na pláži (za 
poplatek).

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 2 děti pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

2 děti pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Radisson Blu Resort ***** El Quiser - Marsa Alam

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

přímo u pláže



16.535,-

POLOHA
Moderní hotelový komplex se nachází 
v udržovaných zahradách u písečné plá-
že. Hotel nabízí služby na velmi dobré 
úrovni pro milovníky šnorchlování a po-
tápění i sportovního vyžití. Doporučuje-
me i pro rodiny s dětmi. Možnost využití 
široké nabídky zábavních, sportovních i 
relaxačních služeb. Vzdálenost od letiš-
tě 5 km.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s  recepcí, hlavní restaura-
ce, restaurace á la carte, bar, snack bar, 
kavárna, obchodní arkáda, konferenční 
místnost, internet/Wi-Fi, 3 bazény, slu-
nečníky a lehátka u bazénu zdarma, 
dětský bazén, minidisko, dětské hřiště, 
animační programy, večerní programy, 
stolní tenis, šipky, boccia, volejbal, fit-
ness, vodní pólo, vodní aerobic. Za po-
platek: kulečník, tenis, sauna, masáže, 
šnorchlování (výbava), potápěčské cen-
trum (v sousedním hotelu).
POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje 
s možností dvou přistýlek jsou vybaveny 
koupelnou se sprchou či vanou, WC, vy-
soušečem vlasů, satelitní TV, telefonem, 
minibarem, varnou konvicí, trezorem, 
balkónem nebo terasou.
STRAVA
Strava formou all inclusive (9.00-24.00) 
zahrnuje snídani (7.00-11.00), oběd 
(13.00-15.00) a večeři (18.30-22.30) for-
mou bufetu, lehké občerstvení během 
dne, zmrzlinu (13.30-15.30), neomezené 
množství rozlévaných nealkoholických 
a místních alkoholických nápojů (místní 
víno je podáváno pouze k  obědům a 
večeřím). Lze čerpat v místech a časech 
určených hotelem. 
PLÁŽ
Hotel leží přímo u písčité pláže se vstu-
pem do moře přes molo u hotelu Res-
ta Reef. Doporučujeme obuv do vody. 
Lehátka a slunečníky na pláži zdarma. 
Plážový bar.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 2 děti pobyt zdarma

144 www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

2 děti pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Resta Grand Resort *****Marsa Alam - Marsa Alam

přímo u pláže



16.711,-

POLOHA
Stylový hotelový resort postavený v nu-
bijském stylu je situován na klidném 
místě v oblasti přírodního parku Wadi El 
Gimal s nádhernou panenskou přírodou. 
Nachází se přímo u písčité pláže. Vzdá-
lenost od letiště je 115 km, vzdálenost od 
letoviska Marsa Alam je 50 km.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, směnárna, lobby 
bar, internetový koutek (za poplatek), 
restaurace, 3 bary, kavárna, beduínský 
stan, velký venkovní bazén s  odděle-
nou částí pro děti, lehátka, slunečníky a 
osušky u bazénu (zdarma), dětské hřiš-
tě, fitness, aerobik, vodní gymnastika, 
vodní pólo, lukostřelba, plážový volejbal, 
plážový fotbal,   stolní tenis, animační 
programy, nákupní arkáda. Za poplatek: 
kulečník, wellness centrum, masážní sa-
lón, potápěčské centrum, vodní sporty, 
jízda na koni.
POKOJE
Vkusně zařízené klimatizované dvou-
lůžkové pokoje s  možností až dvou 
přistýlek jsou vybaveny koupelnou se 
sprchou nebo vanou, WC, telefonem, 
satelitní TV, minibarem (za poplatek), 
trezorem, balkonem. Dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).
STRAVA
Strava formou all inclusive (10.00-24.00) 
zahrnuje snídani (7.00-10.00), oběd 
(13.00-15.00) a večeři (19.00-22.00) for-
mou bufetu, během dne lehké občers-
tvení (pečivo, zákusky, káva, čaj). Neo-
mezení množství rozlévaných místních 
nealkoholických a alkoholických nápojů.
PLÁŽ
Krásná soukromá pláž přímo u hotelu 
s pozvolným vstupem do moře. Doporu-
čujeme obuv do vody. Lehátka, sluneč-
níky a osušky na pláži (zdarma). Sprchy 
a plážový bar. Vodní sporty na pláži (za 
poplatek).

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 2 děti pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

2 děti pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Shams Alam Beach Resort **** Marsa Alam - Marsa Alam

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

přímo u pláže



14.951,-

POLOHA
Příjemný resort s  rodinnou atmosférou 
se nachází přímo u vlastní pláže. Je 
vzdálený 37 km od centra města Marsa 
Alam a 25 km jižně od letiště. Je dobrým 
výchozím místem ke korálové oblasti 
Abu Dabbab, který se nachází 5 km již-
ně od hotelu. Klienti jistě ocení skvělé 
podmínky pro potápění a šnorchlování. 
Hotel je rájem pro milovníky slunce a 
relaxace.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s  recepcí, lobby bar, Wi-Fi 
v lobby baru (zdarma), směnný automat, 
hlavní restaurace, 2 á la carte restau-
race (za poplatek), bary, kavárna, spo-
lečenská místnost, 2 bazény, z  nichž 
jeden má tři skluzavky, líná řeka, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, bazén pro 
děti, dětské hřiště, animační a večerní 
programy, plážový volejbal, plážový fot-
bal, kulečník, šipky, fotbal, stolní tenis, 
fitness, obchodní arkáda, diskotéka. Za 
poplatek: lázeňské centrum – sauna, 
masáže, jacuzzi, potápěčské centrum 
na pláži, elektronické hry.
POKOJE
Klimatizované pokoje s  možností dvou 
přistýlek jsou vybaveny koupelnou s va-
nou, WC, vysoušečem vlasů, satelitní TV, 
telefonem, minibarem (za poplatek), tre-
zorem, balkonem nebo terasou. Dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
STRAVA
Strava formou all inclusive (10.00-23.00) 
zahrnuje snídani (7.00-10.00), oběd 
(13.00-15.00) a večeři (19.00-22.00) for-
mou bufetu, lehký snack během dne 
(11.00-13.00), odpolední káva, čaj a zá-
kusky (17.00-19.00), neomezené množ-
ství vybraných místních alkoholických a 
nealkoholických nápojů ve vybraných 
barech. Víno se podává pouze v  prů-
běhu obědů a večeří v hlavní restauraci. 
Zmrzlina pouze pro děti (11.00-16.00).
PLÁŽ
Hotel leží u 200m dlouhé pláže 
s hrubým pískem. Vstup do moře je mís-
ty kamenitý, místy přes korálové podloží. 
K  dispozici molo. Doporučujeme obuv 
do vody. Lehátka, slunečníky na pláži 
zdarma. Plážový bar.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 2 děti pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

2 děti pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Three Corners Happy Life Beach ****Marsa Alam - Marsa Alam

přímo u pláže



14.951,-

POLOHA
Příjemný hotelový komplex je ideální 
pro rodiny s  dětmi, pro milovníky potá-
pění i pro klienty, kteří touží po klidné 
dovolené v hezkém prostředí. Korálové 
útesy v blízkosti zaručují ideální podmín-
ky pro šnorchlování i potápění. Vzdále-
nost 60 km od letiště, od městečka El 
Quseir 22 km.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s  recepcí, hlavní restaura-
ce, několik barů, orientální kavárna (za 
poplatek), bazén (v zimě vyhřívaný), le-
hátka a slunečníky zdarma, dětský ba-
zén, miniklub, dětské hřiště, konferenční 
místnost, obchodní arkáda, animační 
programy, večerní programy, kulečník, 
tenisový kurt, stolní tenis, plážový volej-
bal, fitness. Za poplatek: internetové při-
pojení, potápěčské centrum, sauna, ma-
sáže, pára, vířivka, vodní sporty na pláži.
POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje 
s možností dvou přistýlek, jsou vybavny 
koupelnou s vanou, WC, vysoušečem 
vlasů, satelitní TV, telefonem, trezorem, 
minibarem, setem pro přípravu čaje a 
kávy, balkonem nebo terasou. 
STRAVA
Strava formou all inclusive (10.00-24.00) 
zahrnuje snídani (7.00-10.00), oběd 
(12.30-15.00) a večeři (19.00-22.00) for-
mou bufetu, lehké občerstvení během 
dne, dopolední snack (10.00-13.00), od-
polední teplý snack (15.00-18.00), půl-
noční snack (23.00-1.00), neomezené 
množství rozlévaných nealkoholických 
nápojů, místních alkoholických nápojů. 
Lze čerpat v místech a časech určených 
hotelem.
PLÁŽ
Hotel leží přímo u písčité pláže s  korá-
lovým podložím. Doporučujeme obuv 
do vody. Lehátka a slunečníky na pláži 
zdarma. Vodní sporty na pláži (za popla-
tek).

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 2 děti pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

2 děti pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Three Corners Pensee Beach **** El Quseir - Marsa Alam
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přímo u pláže



14.951,-

POLOHA
Moderní hotelový komplex skládající se 
z několika patrových vilek se nachází 
přímo u pláže, 38 km jižně od letiště. Ho-
tel je vhodný pro klienty všech věkových 
kategorií, kteří chtějí strávit příjemnou 
dovolenou. Nabízí možnosti šnorchlo-
vání a potápění v moři plném korálů a 
pestrobarevného mořského života.
VYBAVENÍ
Lobby bar, připojení k internetu (za po-
platek), hlavní restaurace, rybí restau-
race, bar u bazénu, arabský beduínský 
stan, 2 bazény, dětský bazén, dětský 
klub, animační a večerní programy, vod-
ní pólo, boccia, šipky, plážový volejbal, 
plážový tenis, plážový fotbal, tenisový 
kurt (večerní osvětlení za poplatek), ví-
ceúčelové hřiště, fitness a tělocvična, 
stolní tenis, obchodní arkáda, diskotéka. 
Za poplatek: health club, sauna, pára, 
jacuzzi, masáže, potápěčské centrum, 
kulečník, šnorchlování (vybavení), prá-
delna.
POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s 
možností 1 přistýlky jsou vybaveny kou-
pelnou se sprchou nebo vanou, WC, vy-
soušečem vlasů, satelitní TV, telefonem, 
minibarem, trezorem a balkónem nebo 
terasou.
STRAVA
Strava formou all inclusive (10.00-23.00) 
zahrnuje snídani (7.00-10.00), oběd 
(12.30-14.30) a večeři (19.00-21.30) for-
mou bufetu, lehké občerstvení během 
dne, neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických nápojů, filtrované kávy, 
čaje a místních alkoholických nápojů 
(víno pouze během oběda a večeře v 
hlavní restauraci). Lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem.
PLÁŽ
Hotel leží přímo u 400 m dlouhé sou-
kromé písčité pláže. Vstup do moře 
přes 50 m dlouhé molo, které vede přes 
korálové podloží. Doporučujeme obuv 
do vody. Lehátka a slunečníky na pláži 
zdarma. Plážový bar.

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 1 dítě pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

1 dítě pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Desert Light Solitaire Resort ****Marsa Alam - Marsa Alam

přímo u pláže



18.471,-

POLOHA
Nedávno otevřený luxusní resort se na-
chází na klidném místě ve stále zelené 
zahradě. Je vzdálený 5 km od letiště, 5 
km od přístavu Ghalib a 67 km od měs-
tečka El Quiser. Doporučujeme i pro ná-
ročnější klienty.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, směnárna, Wi-Fi 
v lobby baru a na recepci (zdarma), inter-
netový koutek (za poplatek), 3 restaura-
ce, 4 bary, velký bazén (v zimním období 
vyhřívaný), lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma, dětský bazén, miniklub, dětské 
hřiště, nákupní arkáda, kadeřnictví, ani-
mační a večerní programy, plážový vo-
lejbal, šipky, vodní pólo, fotbal, boccia, 
aerobic, fitness, diskotéka. Za poplatek: 
kulečník, stolní tenis, masáže, vířivka, 
sauna, lázeňské centrum, jízda na koni 
či velbloudovi, čtyřkolky, potápění.
POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje 
s možností jedné přistýlky jsou vybave-
ny koupelnou s vanou, WC, vysoušečem 
vlasů, satelitní TV, telefonem, trezorem, 
minibarem (za poplatek), balkonem. Dět-
ská postýlka zdarma (na vyžádání).
STRAVA
Strava formou all inclusive (10.00-24.00) 
zahrnuje snídani (7.00-10.00), oběd (12.30- 
15.00) a večeři (19.00-22.00) formou bu-
fetu, lehké občerstvení během dne, zá-
kusky, čaj a káva (16.00-17.30), zmrzlina 
v  plážovém baru (16.00-17.30), neome-
zené množství rozlévaných nealkoho-
lických nápojů, místních alkoholických 
nápojů. Lze čerpat v  místech a časech 
určených hotelem.
PLÁŽ
Hotel leží přímo u vlastní pláže s pozvol-
ným vstupem do moře přes  korálové 
podloží. Vstup do moře je možný z mola. 
Doporučujeme obuv do vody. Lehátka, 
slunečníky a osušky na pláži zdarma. 
K dispozici plážový bar a sprchy.

 

 � odlety    
 Praha, Brno, Ostrava
 � 8, 11 a 12 denní
 � all inclusive v ceně
 � přímo u pláže
 � 1 dítě pobyt zdarma
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SLEVA 12 %
při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Egypt

1 dítě pobyt zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

včetně all inclusive

Hotel Three Corners Fayrouz Plaza ***** Marsa Alam - Marsa Alam
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přímo u pláže
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Nabídka výletů v letovisku Marsa Alam

Egypt

Celodenní výlet do jednoho z  nejvý-
znamnějších míst starověkého Egypta. 
Na výlet se odjíždí v brzkých ranních ho-
dinách. V programu je prohlídka nádher-
ného chrámového komplexu v Karnaku, 
chrámu královny Hatšepsut, Údolí králů, 
alabastrové dílny, papyrusové galerie, 
oběd, plavba lodí po Nilu. Návrat do 

Marsy Alam je okolo 22:30. V ceně jsou 
vstupy do památek, oběd a česky ho-
vořící průvodce. Nápoje se hradí zvlášť. 
S  sebou: peníze na suvenýry a spropit-
né, vodu, pohodlné oblečení, doklad o 
zaplacení.

Orientační cena: 100 € dospělý/50 € dítě

Výlet začíná v  brzkých ranních hodinách. 
Během něj navštívíte Asuánskou pře-
hradu a chrám Philae, nubijskou vesnici, 
absolvujete 45 min. plavbu po řece Nil 
a budete mít oběd v  nubijské restauraci. 
Návrat do Marsa Alam je okolo 22:00. V 
ceně jsou vstupy do památek, oběd a 
česky hovořící průvodce. Nápoje se hradí 

zvlášť. S  sebou: pas, peníze na suvený-
ry a spropitné, vodu, pohodlné oblečení, 
doklad o zaplacení.

Orientační cena: 100 € dospělý/50 € dítě

Dvoudenní výlet, který zahrnuje návště-
vu Asuánské přehrady, chrámu Philae, 
návštěvu nubijské vesnice, plavbu po 
Nilu, oběd v nubijské restauraci, nocleh 
v  Asuánu, večeři. Během druhého dne 
po snídani vyrazíte směrem na Abú Sim-
bel, kde navštívíte chrám Ramsese II. a 
jeho manželky Nefertari, v  Asuánu se 
zastavíte na oběd a na zpáteční cestě 
uvidíte i chrám v  Edfu. Návrat v  pozd-
ních večerních hodinách. V ceně jsou 
vstupy do památek, oběd, večeře a sní-
daně, česky hovořící průvodce. Nápoje 
se hradí zvlášť. S sebou: pas, peníze na 
suvenýry a spropitné, vodu, pohodlné 
oblečení, doklad o zaplacení.
Orientační cena: 200 € dospělý/100 € dítě

Celodenní výlet čtyřkolkou do beduínské 
vesnice, prohlídka a výklad o jejich životě, 
jízda na velbloudech. Poté se přesunete 
na pláž Sharm Shoona (laguna), kde se 
naobědváte a budete šnorchlovat. Oběd 
v ceně. Návrat do hotelu je okolo 15:00. 
S sebou: šátek, osušku, vodu, plavky, do-
klad o zaplacení.
Orientační cena: 60 € dospělý/30 € dítě

Odpolední výlet do 3000 let starého 
městečka, vyhlídka na fotografování, 
návštěva přístavu, mešity, koptského or-
todoxního kostela, zastávka v parfumerii. 
Zakončení výletu je v přímořské kavárně 
(v ceně 1 nealko nápoj). Možnost nakou-
pit suvenýry za lidové ceny. Návrat do 

hotelu okolo 20:00. V ceně česky hovo-
řící průvodce. S  sebou: vodu, pohodlné 
oblečení, peníze na suvenýry a spropitné, 
doklad o zaplacení.

Orientační cena: 20 € dospělý/10 € dítě.

Odpolední výlet jeepem do beduínské 
vesnice, prohlídka a výklad o jejich živo-
tě, jízda na velbloudech, prohlídka terária, 
pozorování západu slunce. Návrat okolo 
19:00. S sebou: šátek (na čtyřkolku) a vodu, 
doklad o zaplacení.
Orientační cena: 50 € dospělý/25 € dítě

Odpolední výlet jeepem do beduínské 
vesnice uprostřed pouště, prohlídka je-
jich domovů, výklad o jejich životě, jízda 
na velbloudech, čtyřkolkách, prohlídka 
terária, pozorování západu slunce a 
hvězd večeře včetně nealko nápojů a 
beduínská show. Návrat do hotelu okolo 
21:00. S sebou: šátek (na čtyřkolku), vodu, 
doklad o zaplacení.
Orientační cena: 60 € dospělý/30 € dítě

Luxor, jednodenní výlet Asuán, jednodenní výlet

Asuán+Abú Simbel, dvoudenní výlet Moto Marine

Městečko El Quiser Moto Safari

Super Safari



Příjemný výlet lodí z přístavu Marsa Alam 
pro milovníky mořského života a šnor-
chlování do chráněné přírodní rezervace 
Dolphin House. Zastávka na šnorchlová-
ní a s velkou pravděpodobností plavání 
s delfíny. V ceně je oběd, nealkoholické 
nápoje a  záchranná vesta. Nutná re-
zervace 2 dny před konáním! Během 
šnorchlování je nutné mít vestu, která je 
v ceně pro každého. S sebou: pas, osuš-
ku, plavky, doklad o zaplacení.

Orientační cena: 70 € dospělý/45 € dítě.

Dolphin house, celodenní výlet
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Nádherný výlet lodí z  přístavu v  Port 
Ghalib spojený se šnorchlováním, obě-
dem a zábavou. V ceně je šnorchlovací 
výbava, oběd, nealkoholické nápoje 
a záchranná vesta. Návrat v odpoledních 
hodinách. 
S sebou: 
osušku a vodu, doklad o zaplacení.

Orientační cena: 60 € dospělý/30 € dítě.    

Výlet zahrnuje dopolední transfer do pří-
stavu Port Ghalib, 90 minutovou plavbu 
s  prohlídkou podmořského života v  pro-
sklené lodi a transfer zpět. S sebou: foto-
aparáty a vodu, doklad o zaplacení.

Orientační cena: 50 € dospělý/25 € dítě.

PODMÍNKY STORNOVÁNÍ VÝLETU 
Pokud se klient nedostaví k odjezdu na výlet, nemá nárok na vrácení peněz. Pokud 
to okolnosti umožňují, je možné dohodnout přeložení výletu na jiný den. V případě 
přeložení výletu a jeho následného zrušení se částka za výlet nevrací. V případě zru-
šení výletu více než 24 hodin před odjezdem je možné vrátit plnou cenu výletu (po 
předložení lékařského dokladu). V případě výletů pořádaných letecky se vrací 100% 
částky pouze při zrušení výletu 3 dny předem. Klient je povinen si před výletem sám 
na recepci objednat buzení, snídaňový balíček a pozdní večeři. Cestovní kancelář 
neručí za kvalitu videokazet, CD a dalších nahrávek zakoupených při fakultativních 
výletech. Všechny výlety jsou organizovány egyptskou partnerskou cestovní kan-
celáří. 

INFORMACE K VÝLETŮM
Výlety si máte možnost zakoupit u Vaše-
ho delegáta během úvodní informační 
schůzky nebo během dodatečných ná-
vštěvních hodin, které jsou vždy uvedeny 
na informační tabuli v  blízkosti recepce. 
Po zaplacení výletu obdržíte voucher, 
který Vás opravňuje k  čerpání služby a 
odevzdáte jej při nástupu do autobusu! 
Změny programu vyhrazeny. Při objed-
návání výletů je nutné platit v  hotovos-

ti. Ceny výletů jsou uvedeny v €, ale je 
možné platit i v USD či egyptských librách. 
Aktuální přepočet stanoví naše partnerská 
kancelář. Na výlety s česky hovořícími de-
legáty je potřeba min 6 účastníků, aby se 
výlet uskutečnil. Dětská cena platí od 6 do 
12 roků. Do 6 roků jsou děti zdarma bez 
nároku na sedadlo. 

Port Ghalib, 
šnorchlování

Seascope, loď s proskleným dnem, půldenní výlet

Rychlý přístup
z Vašeho tabletu
nebo smartphonu
přes QR kód

Egypt

Nabídka výletů v letovisku Marsa Alam



152 www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

www.ancora.cz



153www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

do Egypta!
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Letecké zájezdy

Obsah ceníku
Letovisko, hotel Katalog Ceník

BULHARSKO - Zlaté písky

Hotel BERLIN GOLDEN BEACH**** 18 160

Hotel PALM BEACH**** 19 160

PARK HOTEL ODESSOS**** 20 160

Hotel GOLDEN YAVOR**** 21 160

Hotel EDELWEISS**** 22 160

Hotel PRIMASOL SUNRISE SUNLIGHT***+ 23 160

BULHARSKO - Elenite

Hotel ROYAL BAY**** 24 161, 165, 168, 170

Vily ELENITE***+ 25 161, 165, 168, 170, 175

Hotel ROYAL PARK**** 26 161, 165, 168, 170

Hotel ANDALUSIA/ATRIUM**** 27 161, 165, 168, 170

BULHARSKO - Sveti Vlas

Hotel PRIMASOL SINEVA PARK***+ 28 161, 165, 170

Hotel ST. GEORGE PALACE**** 29 161, 170

Hotel SERENITY*** 30 161, 170

Hotel PARADISE BEACH**** 31 161, 165

BULHARSKO - Slunečné pobřeží

DIAMANT RESIDENCE HOTEL & SPA****+ 32-33 161, 165, 168, 170

Hotel EVRIKA BEACH**** 34 162, 165, 168, 170

Hotel COLOSSEO**** 35 162, 165, 171

Hotel BAJKAL***+ 36 162, 166, 168, 171, 175

SPA HOTEL SREDETZ***+ 37 162, 168, 171

Hotel OREL**+ 38 162, 166, 171

Hotel ASTORIA**** 39 162, 166, 168, 171

PARK HOTEL CONTINENTAL*** 40 162, 169, 171, 175

Hotel YAVOR PALACE**** 41 162, 166, 171

Hotel BOHEMI*** 42 162, 166, 169, 171

Hotel SLAVYANSKI*** 43 162, 166, 171

Hotel SUN PALACE**** 44 169

Hotel STRANDJA**** 45 162, 171

Hotel BLUE BAY***+ 46 163, 166, 172

Hotel BLUE PEARL**** 47 163, 170, 172

Hotel VICTORIA PALACE***** 48 163, 170, 172

Hotel TRAKIA PLAZA**** 49 163, 170, 172

Letovisko, hotel Katalog Ceník

BULHARSKO - Nesebr

Hotel FESTA PANORAMA**** 50 163, 166, 172

Hotel BILYANA BEACH**** 51 163, 166, 172

BULHARSKO - Primorsko

Hotel PLAMENA PALACE**** 52 163, 166, 172

Hotel ANCORA BEACH*** 53 163, 167, 172, 174, 175

Hotel BELITZA***+ 54 163, 167, 172, 174, 175

Hotel BELITZA***+ 54 163, 167, 173, 174

Hotel QUEEN NELLY***+ 55 164, 167, 173

Hotel EXTASY*** 56 164, 173, 174, 175

Hotel PENELOPA*** 57 164, 167, 173, 174

Hotel PENELOPA*** 57 164, 167, 173, 174

Penzion DIAMANT**+ 58 164, 167, 173, 175

Penzion IVAJLO**+ 59 164, 173, 175

BULHARSKO - Kiten

Hotel KAMENEC**** 60-61 164, 167, 169, 173, 174, 175

TURECKO - Alanya

Hotel KLEOPATRA DREAMS BEACH**** 68-69 176

Hotel KLEOPATRA LIFE**** 70 176

Hotel GRAND UYSAL***+ 71 176

Hotel MESUT**** 72 176

Hotel PANORAMA**** 73 176

Hotel GRAND KAPTAN***** 74 176

Hotel SARA*** 75 176

Hotel SENTIDO GOLD ISLAND***** 76-77 176

TURECKO - Side (Kumköy)

Hotel CRYSTAL SUNRISE QUEEN***** 78 176

Hotel SIDE ALEGRIA ****+ 79 176

ŘECKO - RHODOS - Lardos

Hotel LARDOS BAY*** 84 177

ŘECKO - RHODOS - Kolymbia

Hotel NIRIIDES BEACH**** 85 177

ŘECKO - RHODOS - Lardos

Hotel KAMARI BEACH*** 86 177

Hotel SUN BEACH LINDOS*** 87 177
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Letecké zájezdy

Obsah ceníku
Letovisko, hotel Katalog Ceník

ŘECKO - RHODOS - Kalithea

Hotel LOUIS COLOSSOS BEACH**** 88 177

Hotel LA MARQUISE LUXURY RESORT***** 89 177

ŘECKO - RHODOS - Ixia

AMATHUS BEACH HOTEL***** 90 177

ŘECKO - RHODOS - Ialyssos

Hotel SUNSHINE RHODES**** 91 177

ŘECKO - KOS - Lambi

Hotel APOLLON**** 94-95 178

ŘECKO - KOS - Marmari

Hotel PYLI BAY***+ 96 178

Hotel ROSELANDS*** 97 178

Hotel BLUE JAY BEACH**+ 98 178

ŘECKO - KOS - Lambi

Hotel BOHEME*** 99 178

ŘECKO - KOS - Tigaki

Hotel ILIOS*** 100 178

ŘECKO - KOS - Psalidi

Hotel NIRIIDES*** 101 178

ŘECKO - KORFU - Gouvia

Hotel IONIAN PARK**** 104-105 179

ŘECKO - KORFU - Dassia

Hotel MAGNA GRAECIA**** 106 179

Hotel AMALIA*** 107 179

ŘECKO - KORFU - Ipsos

Hotel IPSOS BEACH*** 108 179

ŘECKO - KORFU - Kassiopi

Hotel MEMENTO KASSIOPI RESORT**** 109 179

EGYPT - Hurghada

Hotel ALI BABA PALACE****+ 112 180, 182, 184, 186, 188

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** 113 180, 182, 184, 186, 188

Hotel AMWAJ BLUE BEACH***** 114 180, 182, 184, 186, 188

Hotel GRAND PLAZA RESORT**** 115 180, 182, 184, 186, 188

Hotel GRAND PLAZA****+ 116 180, 182, 184, 186, 188

Hotel IMPERIAL SHAMS ABU SOMA***** 117 180, 182, 184, 186, 188

Letovisko, hotel Katalog Ceník

Hotel LE PACHA RESORT**** 118 180, 182, 184, 186, 188

Hotel MARRIOTT HURGHADA RESORT***** 119 180, 182, 184, 186, 188

Hotel MINAMARK BEACH RESORT**** 120 180, 182, 184, 186, 188

Hotel SEA GULL BEACH RESORT****+ 121 180, 182, 184, 186, 188

Hotel THREE CORNERS SUNNY BEACH****+ 122 180, 182, 184, 186, 188

Hotel STEIGENBERGER AL DAU BEACH***** 123 181, 183, 185, 187, 189

Hotel STEIGENBERGER AQUA MAGIC***** 124 181, 183, 185, 187, 189

Hotel SUNNY DAYS EL PALACIO****+ 125 181, 183, 185, 187, 189

Hotel SUNNY DAYS PALMA DE MIRETTE**** 126 181, 183, 185, 187, 189

Hotel SUNRISE HOLIDAYS RESORT***** 127 181, 183, 185, 187, 189

Hotel TRITON EMPIRE BEACH RESORT***+ 128 181, 183, 185, 187, 189

Hotel TIA HEIGHTS MAKADI BAY***** 129 181, 183, 185, 187, 189

Hotel IBEROTEL MAKADI BEACH***** 130 181, 183, 185, 187, 189

Hotel SERENITY MAKADI BEACH***** 131 181, 183, 185, 187, 189

Hotel SEA STAR BEAU RIVAGE***** 132 181, 183, 185, 187, 189

EGYPT - Marsa Alam

Hotel AURORA ORIENTAL BAY RESORT**** 134 190, 191, 193, 195

Hotel BRAYKA BAY REEF RESORT***** 135 190, 191, 193, 195

Hotel ROYAL BRAYKA BEACH RESORT***** 136 190, 191, 193, 195

Hotel CONCORDE MOREEN BEACH & SPA***** 137 190, 191, 193, 195

Hotel CORAL HILLS RESORT**** 138 190, 191, 193, 195

Hotel DREAMS BEACH RESORT**** 139 190, 192, 193, 195

Hotel HILTON MARSA NUBIAN***** 140 190, 192, 193, 195

Hotel FANTAZIA RESORT**** 141 190, 192, 193, 195

Hotel NADA MARSA ALAM RESORT**** 142 190, 192, 193, 195

Hotel RADISSON BLU RESORT***** 143 190, 192, 193, 195

Hotel RESTA GRAND RESORT***** 144 190, 192, 193, 195

Hotel SHAMS ALAM BEACH RESORT**** 145 191, 192, 194, 196

Hotel THREE CORNERS HAPPY LIFE BEACH**** 146 191, 192, 194, 196

Hotel THREE CORNERS PENSEE BEACH**** 147 191, 192, 194, 196

Hotel DESERT LIGHT SOLITAIRE RESORT**** 148 191, 192, 194, 196

Hotel THREE CORNERS FAYROUZ PLAZA***** 149 191, 192, 194, 196



slevy za včasný nákup

Při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016
a současném složení zálohy alespoň 20 %     

Při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2016
a současném složení zálohy alespoň 35 %     

sleva  12% *)
sleva  7% **)

 *) Druhou zálohu ve výši 30 % je nutné uhradit nejpozději 2 měsíce před odletem, 
 doplatek 50 % nejpozději 1 měsíc před odletem.

 **) Druhou zálohu ve výši 15 % je nutné uhradit nejpozději 2 měsíce před odletem,  
 doplatek 50 % nejpozději 1 měsíc před odletem.

Zajistěte si svoji dovolenou včas!
Všechny uvedené slevy platí pouze pro zájezdy z tohoto katalogu. Pokud není v popisu slevy uvedeno jinak, slevy nelze vzájemně slučo
vat či kombinovat. Platí vždy pouze jedna ze slev výhodnější pro klienta.
Žádnou ze slev není možné uplatnit na různé doplňkové služby a příplatky, které nejsou zahrnuty v základní katalogové ceně zájezdu 
(transfery na letiště na území ČR, cestovní pojištění, plážový servis, příplatky za stravu, výlety v místě pobytu, příplatky za zapůjčení 
různého inventáře, nabídky last minute, atd). Sleva musí být uplatněna při podpisu smlouvy o zájezdu při současném uhrazení požado
vané zálohy z celkové ceny zájezdu. 
Všechny slevy a výhody z katalogu lze uplatnit i u našich smluvních prodejců.
Výše uvedené slevy platí pro celou sezónu. Slevy neplatí pro děti, které v době odjezdu zájezdu dosáhly věku stanoveného pro poskytnutí pobytu zdarma. Věková hranice pro dětské slevy 
je většinou stanovena do 11,99 let, u některých hotelů však může být odlišná. V těchto případech platí věková hranice uvedena v ceníku.

Vyberte si zájezd z katalogu CK ANCORA a zaplaťte poukázkami! K úhradě Vámi vybraného zájezdu akceptujeme poukázky SODEXO. Použijte k tomu své poukáz
ky Flexi Pass, Holiday Pass, Dárkový Pass nebo Fokus Pass. 
Celková výše platby je omezena na 50 % ceny zájezdu pouze
při doplatku. Poukázky můžete uplatnit i u našich smluvních partnerů.

Vyberte zájezd - zaplaťte poukázkami
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Důležité vysvětlivky a informace
Termíny
V tabulkách je uveden vždy počet 
dní, nikoliv nocí. První a poslední 
den je určen především k zajištění 
dopravy, transferů a ubytování a 
tyto dny nejsou považovány za dny 
plnohodnotného rekreačního pobytu. 
Pro určení ceny zájezdu je rozho
dující počet nocí strávených ve 
Vašem ubytovacím zařízení. Noc se 
rozumí poskytnutí ubytování v době 
od 14.00 hodin do 10.00 hodin 
následujícího dne, i když noc nebyla 
čerpána v plném rozsahu. Zname
ná to, že jeli vypsán zájezd na 8 
dní, ve vašem ubytovacím zařízení 
strávíte 7 nocí atd. a to bez ohledu 
na to, zda budete z důvodu pozdní
ho letu nebo zpoždění ubytováni až 
velmi pozdě v noci nebo v brzkých 
ranních hodinách. V případě časné
ho odletu nebo pozdního či zpoždě
ného letu do cílové destinace nelze 
rovněž poskytnout slevy a kom
penzace za služby, které nemohly 
být z tohoto důvodu využity (např. 
snídaně nebo večeře v hotelu).
 
Ceny  
Všechny ceny uváděné v tabulkách 
se rozumí za jednu osobu, neníli 
uvedeno jinak. Ceny zájezdů jsou 
konečné a zahrnují dopravu, letištní 
a bezpečnostní taxy včetně letištní 
asistence, palivový příplatek, trans
fery z a na letiště v místě pobytu, 
ubytování a stravování podle vlast
ního výběru dle popisu katalogu, 
služby delegáta a další služby uve
dené v cestovní smlouvě.

Dvoulůžkový pokoj
Pokoj vybavený nejméně 2 plno
hodnotnými lůžky nebo tzv. man
želskou postelí. Vybavení, velikost 
a poloha pokojů nejsou ve stejném 
hotelu vždy stejné. Upozorňujeme 
na rozdíly v kategorizaci hotelů mezi 
jednotlivými destinacemi, nelze au
tomaticky srovnávat kvalitu hotelů 
bez přihlédnutí k místním zvyklos
tem. I v komfortních hotelích mohou 
být pokoje jednoduše zařízeny a 
naopak. Rozdělování pokojů probíhá 
zásadně ze strany hotelu a cestovní 
kancelář na něj nemá obvykle vliv. 
Fotografie pokoje v katalogu nemusí 
být totožná s pokojem, ve kterém 
budete ubytováni.

Jednolůžkový pokoj
Jednolůžkové pokoje, i když jsou 
s příplatkem, mohou být menší a 
nemusí být zcela identické s dvou
lůžkovými pokoji.

Třílůžkový pokoj
Za třílůžkový pokoj je považován 
dvoulůžkový pokoj s přistýlkou.

Přistýlka
Přistýlkou může být pohovka, roz
kládací gauč, palanda, lehátko nebo 
běžné lůžko. Předpokládá se, že 
přistýlka obvykle neposkytuje stejný 
komfort jako běžné lůžko.

Dítě na 1. nebo 2. přistýlce
Dítě v uvedeném věkovém rozmezí 
ubytované na přistýlce v doprovodu 
2 dospělých osob. Uvedený maxi
mální věk znamená, že dítě v den 
návratu ze zájezdu nesmí dovršit 
uvedený počet let. 

1 nebo 2 děti s jednou dospě-
lou osobou v pokoji
Děti v uvedeném věkovém rozmezí 
ubytované na hlavním lůžku nebo při
stýlce v doprovodu 1 dospělé osoby. 
Uvedený maximální věk znamená, že 

dítě v den návratu ze zájezdu nesmí 
dovršit uvedený počet let. Přehled 
hotelů poskytujících slevu pro dítě/
děti s 1 dospělou osobou na pokoji 
naleznete na www.ancora.cz.

Osoba na přistýlce
Osoba od uvedeného věku na při
stýlce nebo 3. lůžku ve třílůžkovém 
pokoji nebo apartmánu.

Strava
Způsob stravování je uveden u 
popisu každého hotelu. Snídaně 
nebo večeře podávané formou bu
fetu znamená volnou konzumaci 
z nabídky, která odpovídá kategorii 
hotelu a zejména místním zvyklos
tem. V případě polopenze (snídaně 
+ večeře) nápoje u večeře obvyk
le nejsou zahrnuty v ceně, neníli 
uvedeno jinak. V programech se 
stravováním all inclusive je v ceně 
zahrnuta neomezená konzumace 
jídla a nápojů po celou dobu poby
tu. Rozsah, sortiment, místo a doba 
čerpání programu all inclusive jsou 
určovány vnitřními směrnicemi ho
telu a budete s nimi seznámeni po 
příletu ve Vašem hotelu. U ubytování 
s možností vlastního vaření jsou 

k dispozici kuchyňky či kuchyňské 
kouty vybavené většinou dvouvaři
čem a ledničkou. Kuchyňské vyba
vení, které je k dispozici, se skládá 
obvykle ze základního nádobí. Není 
možno vždy očekávat plně vyba
venou kuchyňku. Upozorňujeme 
na skutečnost, že klienti ubytovaní 
v jedné ubytovací jednotce (poko
ji), musí vždy čerpat shodný sys
tém stravování.

Pláže
Údaje o vzdálenosti pláže od uby
tovacího zařízení jsou v popisu 
katalogu jen orientační, vzdálenost 
na pláž je měřena od nejbližšího 
místa areálu ubytovacího zařízení 
k okraji pláže, nikoliv od vstupu do 
vody. Je nutno vzít na vědomí, že 
vzhledem k rozsáhlosti některých 
ubytovacích komplexů může být 
vzdálenost jednotlivých pokojů 
(apartmánů, bungalovů) od pláže 
velmi rozdílná. Pokud hotel dispo
nuje vlastní pláží, kapacita lehátek 
a slunečníků na hotelové pláži 
nikde neodpovídá plné kapacitě 
hotelu, neboť se předpokládá, že 
část hostů tráví svůj pobyt u ba
zénu nebo na výletech.
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příjmení, jméno datum narození
ulice město PSČ
telefon, mobil email státní příslušnost

státní příslušnost

termín zájezdu země letovisko
ubytování kategorie
typ pokoje/apartmánu stravování
doprava transfer z

základní cena

Podpis zákazníka:Zákazník rovněž potvrzuje, že se seznámil a že souhlasí se zněním Všeobecných smluvních podmínek, které
jsou nedílnou součástí této smlouvy a že je mu znám rozsah sjednaného cestovního pojištění.

Cestovní smlouva je uzavřena okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami (tj. spol. ANCORA - 
cestovní kancelář s.r.o. nebo zplnomocněným obchodním zástupcem a objednavatelem zájezdu).

Datum podpisu:

Zákazník dále potvrzuje, že byl před uzavřením této smlouvy informován o pasových a vízových požadavcích, 
lhůtách pro jejich vyřízení a o tom, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt vyžadovány. Zákazník souhlasí 
se zpracováním osobních údajů dle čl. 11 Všeobecných smluvních podmínek.

ANCORA - cestovní kancelář s.r.o.
(nebo v případě zmocnění obchodní zástupce)

Zákazník tímto potvrzuje, že se seznámil s příslušným katalogem a platným ceníkem CK, s nabídkou na 
www.ancora.cz eventuelně s dodatečnou písemnou nabídkou zájezdu (nabídkový list, letáky) a rovněž i s 
hlavní charakteristikou znaků letoviska, ubytovacího místa, letoviska, ubytovacího místa, polohy ubytování, 
kategorie a stupně vybavenosti ubytování a že tato je nedílnou součástí této smlouvy.

Zájezd

0

0

0
0

vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Pojištěný souhlasí s předáním a poskytováním svých osobních údajů a údajů o zdravotním stravu subjektům mezinárodního koncernu

Prohlášení pojištěného (v případě zakoupení Cestovního pojištění GENERALI za 30 Kč/osoba/den)

Cestovní pojištění GENERALI za 30 Kč/osoba/den:

Povinné pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře
0Cena celkem
0

0
0
0

nástupní místo/odlet

Celkem Kč

probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohla nahlížet do soudních, policejních, zdravotních případně jiných úředních

8.

Popis účtované ceny Počet Cena za osobu

Jiné požadavky / přání klienta - bez záruky ze strany CK:

Pojistnou událost řeší zákazník přímo s pojišťovnou. Pojistné částky naleznete v katalozích a na oficiálním webu CK ANCORA. 

V případě vzniku škodné události zprošťuje pojištěný státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský
záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení nebo záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti a zavazuje se poskytnout pojis-

jišťovacími zprostředkovateli) pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťov-

spisů o něm vedených a zhotovovat z nich kopie či výpisy. Pojištěný dále zmocňuje pojistitele k jednání o jeho zdravotním stavu
 s ošetřujícími lékaři a zdravotnickým zařízením.

Pojištěný souhlasí s tím, aby jeho adresní a identifikační údaje a údaje o zdravotním stavu byly zpracovávány správcem Generali

ANCORA - cestovní kancelář s.r.o.

tel: (+420) 583 550 370, 371 fax: (+420) 583 559 996
e-mail: prihlasky@ancora.cz

Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 a jejími smluvními zpracovateli splňující podmínky z. č. 101/2000 Sb. (zejména po-

titeli kontakt na něj bez zbytečného odkladu. Současně  zmocňuje pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních

Rezervační číslo = var. symbol platby

zákona č. 159/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY

NERALI a.s. Tento je doložen uzavřenou pojistnou smlouvou, jejíž plné znění je k dispozici u pojistníka k osobnímu nahlédnutí.

web: www.ancora.cz

0

datum narození
Další zákazníci (účastníci zájezdu):

2. záloha:                                             splatnost dne:
doplatek:                                              splatnost dne:

Platební podmínky: Předání pokynů na cestu proběhne:
zasláním na e-mail zákazníka
prostřednictvím obchodního zástupce
osobně v sídle CK ANCORA

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Zákazník (objednavatel a účastník zájezdu)

uzavřená ve smlyslu zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

                                                               příjmení, jméno

zastoupená obchodním zástupcem, č. prodejce

SMLOUVA O ZÁJEZDU

Všechny zájezdy pořádané spol. ANCORA - cestovní kancelář s.r.o. jsou plně pojištěny ve smyslu 

Fialova 3, 787 01 Šumperk
IČO: 268 66 641 DIČ: CZ 268 66 641
bank. spojení: KB 48943841/0100

1. záloha:                                             splatnost dne:

CK ANCORA v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, případně výši finančních nároků z tohoto smluvního vztahu. 

nictví a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu 

Generali a jeho zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro účely a dobu, uvedenou v předchozím odstavci. Pojištěný
dále prohlašuje, že byl ve smyslu z. č. 101/2000 Sb. informován o svých právech a o povinnostech pojistitele jako správce údajů,
zejména o právu přístupu k osobním údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona.

V případě uzavření cestovního pojištění vzniká smluvní vztah mezi účastníkem zájezdu (dále jen "pojištěný") a pojišťovnou GE-



Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné podmínky účasti na zájezdech jsou platné pro 
všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu provozo-
vané společností ANCORA-cestovní kancelář s.r.o., IČO: 26866641, 
se sídlem Šumperk, Fialova 416/3, PSČ 787 01 (dále jen cestovní kan-
celář ANCORA) a tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu nebo jiné 
smlouvy uzavřené mezi zákazníkem (rozumí se fyzická nebo práv-
nická osoba nebo osoba, v  jejíž prospěch byla smlouva o zájezdu 
uzavřena) a cestovní kanceláří ANCORA. 

1. Vznik a předmět smluvního vztahu
1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří ANCORA a zákazníkem 
vzniká na základě zákazníkem (případně jeho zástupcem) pode-
psané písemné smlouvy o zájezdu potvrzené cestovní kanceláří 
ANCORA., případně jejím zplnomocněným zástupcem na základě 
zmocnění uděleného v  písemné plné moci. Podpisem smlouvy o 
zájezdu zákazník zároveň potvrzuje, že pro účely přepravy v rámci 
smlouvy o zájezdu mu byly předloženy přepravní podmínky pro ces-
tující, zavazadla a zboží vydané příslušnou přepravní společností a 
že jsou práva a povinnosti vyplývající z těchto přepravních podmínek 
pro něj závazné.
1.2 Obsah smlouvy o zájezdu je určen katalogem, dodatečnými na-
bídkami, těmito Všeobecnými podmínkami, přepravními a zvláštními 
podmínkami.
1.3 Otázky neupravené smlouvou o zájezdu, všeobecnými a jinými 
podmínkami se řídí platnými právními předpisy České republiky, Ev-
ropské unie a mezinárodními smlouvami.
1.4 Tyto Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti smluvních 
stran při prodeji zájezdů ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. (občan-
ský zákoník), nebo ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných 
služeb cestovního ruchu jako i služeb dle individuálního požadavku 
zákazníka. 

2. Ceny zájezdů
2.1 Ceny zájezdů jsou konečné a zahrnují dopravu, letištní a bezpeč-
nostní taxy, palivový a emisní příplatek, transfery z a na letiště v místě 
pobytu, ubytování v základním typu pokoje dle popisu v  katalogu, 
stravování podle smlouvy o zájezdu, služby delegáta a další služby 
uvedené ve smlouvě o zájezdu.
2.2 Cenová garance cestovní kanceláře ANCORA a možnost případ-
ného navýšení ceny.
Ceny zájezdů jsou kalkulovány na základě měnových kurzů platných 
ke dni vydání aktuálního katalogu a katalogového ceníku. Cestovní 
kancelář ANCORA disponuje mechanismy, které tlumí dosah výkyvů 
jednotlivých měn na ceny zájezdů a je schopna z  vlastních zdrojů 
a na základě vysokých akontací v zahraničí absorbovat až 10% po-
kles kurzu české koruny vzhledem k aktuálním katalogovým cenám 
bez změny ceny zájezdu. V případě, že by pokles kurzu koruny byl 
vyšší, bude cestovní kancelář ANCORA nucena přistoupit k ukončení 
platnosti ceníků uveřejněných v  katalogu a vydání ceníků nových, 
( jejichž forma nemusí být pouze tištěná), kalkulovaných na základě 
nových kurzů. Nové ceny by se v tomto případě týkali všech zákaz-
níků, kteří zaplatili pouze zálohu, nikoliv však doplatek či celou cenu 
zájezdu a pro nové rezervace.
2.3 Cestovní kancelář ANCORA je oprávněna jednostranným úko-
nem zvýšit cenu zájezdu, pokud oznámení o zvýšení ceny odešle 
zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Cenu zájezdu 
podle předchozí věty je možné zvýšit pouze z následujících důvodů:
a) zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot. Ceny zájez-
dů jsou vázány na cenu pohonných hmot a to zejména u leteckých 
zájezdů na cenu leteckého paliva, jehož cena se odvíjí od měsíčního 
průměru nejvyšších denních cen Jet FOB Barges Rotterdam Higg. 
Cena paliva použitá pro kalkulaci leteckých zájezdů je 900 USD/MT. 
V případě, že dojde k navýšení průměrné ceny leteckého paliva nad 
950 USD/MT, je cestovní kancelář ANCORA oprávněna zvýšit cenu 
pro každou osobu včetně dětí o příplatek, jehož výše bude vypočte-
na tak, že za každé 1% cenového nárůstu nad 950 USD/MT bude 
cena zájezdu zvýšena o:
aa) 40 Kč pro všechny lety v délce trvání letu v jednom směru z místa 
odletu do místa cílového letiště do 3,5 hodiny
ab) 100 Kč pro všechny lety v délce trvání v  jednom směru z místa 
odletu do místa cílového letiště nad 3,5 hodiny   
b) zvýšení plateb spojených s  dopravou, např. letištních a bezpeč-
nostních poplatků. Cestovní kancelář ANCORA je v  tomto případě 
oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající 
zvýšené platbě
c) zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanove-
ní ceny zájezdu v  průměru o více než 10%. V  tomto případě bude 
zvýšení ceny zájezdu provedeno o částku odpovídající procentu 
navýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení 
ceny zájezdů
Zákazník je povinen do 5 dnů od účinnosti oznámení o zvýšení ceny 
zájezdu uhradit cestovní kanceláři ANCORA rozdíl v ceně zájezdu. 
Pokud zákazník navýšenou cenu zájezdu neuhradí, má cestovní kan-
celář právo od smlouvy o zájezdu odstoupit.  
3. Platební podmínky
3.1. Cestovní kancelář ANCORA má právo na zaplacení objednaných 
služeb před jejich poskytnutím.
Platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou okamžikem 
připsání příslušné částky na účet cestovní kanceláře ANCORA nebo 
zaplacením v hotovosti v sídle cestovní kanceláře ANCORA případně 
u k tomu zplnomocněného obchodního zástupce cestovní kanceláře 
ANCORA. Při nedodržení stanoveného termínu úhrady zákazníkem 
má cestovní kancelář ANCORA právo od smlouvy odstoupit a zákaz-
ník je povinen uhradit odstupné dle bodu 6.3.  
3.2 Cestovní kancelář je oprávněna požadovat zálohu ve výši mini-
málně 50% z  celkové ceny zájezdu. Záloha je splatná při podpisu 
smlouvy o zájezdu. V případě nákupu v režimu „first moment„ hradí 
zákazník pouze zálohu ve výši 20 % z celkové ceny zájezdu s tím, že 
druhá záloha ve výši 30 % z celkové ceny zájezdu musí být uhrazena 
nejpozději do 60 dnů před odjezdem/odletem. 
3.3 Doplatek zájezdu musí být uhrazen tak, aby nejpozději 30 dní 
před začátkem zájezdu byl připsán na účet cestovní kanceláře AN-
CORA. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dní 
před začátkem zájezdu je celková cena zájezdu splatná ihned.
3.4 Při uzavření smlouvy o zájezdu u obchodního zástupce složí 
zákazník zálohu na účet obchodního zástupce. Stejným způsobem 
uhradí zákazník nejpozději 30 dní před začátkem zájezdu doplatek. 
Poplatky za změny v knihování a poplatky za odstoupení od smlouvy 
(odstupné) jsou splatné ihned.
3.5 Zákazník má nárok na poskytnutí služeb při včasném zaplacení 
ceny zájezdu v celé sjednané výši.
4. Práva a povinnosti zákazníka
4.1 K základním právům zákazníka patří:
a) právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb. Pokud bez zavinění 
cestovní kanceláře ANCORA ve smyslu ust. občanského zákoníku 
v platném znění zákazník dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo 
na jejich úhradu
b) právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu
c) právo být seznámen se změnami zájezdu, rozsahu služeb a ceny 
zájezdu
d) právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb 
odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v čl. 6 (odstupné)
e) právo písemně oznámit cestovní kanceláři ANCORA, že se mís-
to něho zájezdu zúčastní jiná osoba v  případě, že v  oznámení je 
současně prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se smlouvou o 
zájezdu a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu. Původní a 
nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny 
zájezdu a poplatků spojených s  překnihováním dle čl. 6 a to před 
zahájením zájezdu
f) právo na reklamaci v souladu s článkem 7 (reklamace)
g) právo na ochranu osobních dat, která uvádí ve smlouvě o zájezdu 
a dalších dokumentech před nepovolanými osobami
h) právo obdržet spolu se smlouvou o zájezdu doklad o povinném 
pojištění cestovní kanceláře pro případ jejího úpadku, obsahující 
označení pojišťovny a způsob oznámení pojistné události
i) právo na poskytnutí nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu dal-
ších písemných podrobných informací o všech skutečnostech, které 
jsou pro zákazníka důležité a které jsou cestovní kanceláři ANCORA 
známy, pokud již nejsou obsaženy ve smlouvě o zájezdu nebo v ka-
talogu, který byl zákazníkovi předán.   
4.2 K základním povinnostem zákazníka patří:
a) poskytnout cestovní kanceláří ANCORA součinnost, která je zapo-
třebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a 
pravdivě uvádět údaje ve smlouvě a předložit doklady požadované 
cestovní kanceláří pro zajištění zájezdu
b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účast-
níka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled u osob, 
jejichž zdravotní stav to vyžaduje. U osoby starší 15 let a mladší 18 let 
je uzavření smlouvy o zájezdu bez dohledu a doprovodu zákonného 
zástupce podmíněno písemným souhlasem zákonného zástupce 
s uzavřením smlouvy o zájezdu.
c) zaplatit cenu zájezdu v souladu s čl. 2 těchto podmínek a zaplacení 
prokázat dokladem
d) převzít od cestovní kanceláře ANCORA doklady potřebné pro 
čerpání služeb (letenky, cestovní pokyny), řádně si je zkontrolovat, 
řídit se jimi a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (sra-
zu, odjezdu apod.). Doporučuje se ověřit si 24 hodin před odletem 
letové časy
e) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných 
zemí pobytu
f) dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů 

země, do které cestuje, dodržování platné legislativy země pobytu 
a respektování odlišné skladby obyvatelstva a jiných kulturních zvyk-
lostí. Zákazník je plně odpovědný za své jednání a chování v průběhu 
zájezdu s tím, že cestovní kancelář ANCORA nenese žádnou odpo-
vědnost za následky, které klient způsobil vlastní nezodpovědností. 
Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto 
ustanovení, nese zákazník
g) zaplatit dle uzavřené smlouvy o zájezdu sjednanou cenu zájezdu 
v termínech dle pokynů cestovní kanceláře
h) veškeré závady a odchylky od sjednaných služeb reklamovat bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění nejlépe na místě zástupci ces-
tovní kanceláře ANCORA a poskytnout potřebnou součinnost k jejich 
odstranění
i) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezo-
vat ostatní účastníky zájezdu, dodavatele služeb cestovní kanceláře 
ANCORA či poškodit jméno cestovní kanceláře ANCORA nebo jejího 
zástupce
j) uhradit škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v uby-
tovacím či jiném zařízení, kde čerpal služby dle smlouvy o zájezdu
k) dbát o řádné a včasné uplatnění případných nároků vůči doda-
vatelům služeb
l) řídit se pokyny zástupce cestovní kanceláře ANCORA, dodržovat 
stanovený program a dodržovat platné předpisy v navštívené zemi
m) u právnických osob - seznámit účastníky s  těmito Všeobecnými 
podmínkami i s dalšími důležitými informacemi, informovat o rozsahu 
a kvalitě služeb, seznámit účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny,   
5. Změny dohodnutých služeb a jejich právní důsledky
5.1 Změny a odchylky jednotlivých služeb cestovní kanceláře AN-
CORA od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v nutných případech 
přípustné. Jedná se zejména o změnu druhu dopravy, letecké spo-
lečnosti, typu letadla, trasy a termínu letu, případně mezipřistání.
5.2 Cestovní kancelář ANCORA není odpovědná za nesplnění svých 
závazků a povinností a škodu způsobenou porušením právní povin-
nosti, pokud toto porušení bylo způsobeno zákazníkem nebo třetí 
osobou, která není spojena s  poskytovatelem zájezdu, pokud tuto 
skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, 
nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani 
při vynaložení veškerého úsilí, které lze po cestovní kanceláři po-
žadovat.
5.3 Cestovní kancelář ANCORA si vyhrazuje právo zrušit zájezd a 
odstoupit od smlouvy, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu 
účastníků uvedeného u jednotlivých zájezdů. Cestovní kancelář AN-
CORA je oprávněna v takovém případě zrušit zájezd nejpozději však 
21 dnů před zahájením zájezdu a v  téže lhůtě je cestovní kancelář 
povinna o této skutečnosti informovat zákazníka. Cestovní kancelář 
ANCORA si dále vyhrazuje právo zrušit zájezd nebo jednotlivé služby 
a odstoupit od  smlouvy o zájezdu v důsledku neodvratitelné událos-
ti, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze 
na ni rozumně požadovat. Dojde-li ke zrušení zájezdu a odstoupení 
dle tohoto článku 5.3 není cestovní kancelář ANCORA odpovědna za 
takto způsobenou škodu a není povinna hradit jakékoliv jiné pokuty.   
5.4 Jestliže po zahájení zájezdu nebo v průběhu čerpání služeb 
cestovního ruchu, které jsou předmětem smluvního vztahu se zá-
kazníkem, cestovní kancelář ANCORA neposkytne služby nebo 
jejich podstatnou část řádně a včas, nebo zjistí, že všechny služby 
cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a 
včas poskytnout, třebaže se k tomu smlouvou zavázala, je cestovní 
kancelář ANCORA povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně 
provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat příp., aby zá-
kazník mohl služby čerpat, zejména je povinna zabezpečit náhradní 
program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující 
původně dohodnutým podmínkám a dbát přitom na to, aby byl v nej-
vyšší možné míře docílen účel služeb a zachováno zaměření zájezdu. 
Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit jinak než 
prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené 
ve smlouvě, je cestovní kancelář ANCORA povinna vrátit zákazníkovi 
rozdíl v ceně. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb 
zajistit ani prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než 
uvedené ve smlouvě nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je 
cestovní kancelář ANCORA povinna bez zbytečného odkladu vrátit 
zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i dopra-
va, je cestovní kancelář ANCORA povinna poskytnout zákazníkovi 
dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž 
zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stra-
vování. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostřed-
kem, než kterým měla být uskutečněna podle smlouvy, je cestovní 
kancelář ANCORA povinna:
- v případě, že doprava je uskutečněna za nižší náklady, vrátit zákaz-
níkovi rozdíl v ceně,
- v případě, že doprava je uskutečněna za vyšší náklady, rozdíl v ceně 
uhradit z vlastních prostředků 
5.5 Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odlet, má cestovní 
kancelář ANCORA nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.
6. Odstoupení od smlouvy, odstupné
6.1 Zákazník má před zahájením zájezdu právo na odstoupení od 
smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy za zájezd bez účto-
vání jakéhokoliv odstupného:
a) pokud nepřijme návrh cestovní kanceláře ANCORA na změnu 
smlouvy o zájezdu 
b)  pokud cestovní kancelář ANCORA poruší své povinnosti stanove-
né smlouvou o zájezdu nebo zákonem
6.2 Doporučujeme, aby zákazník oznámení o odstoupení od smlouvy 
zákazník sepsal formou záznamu v prodejním místě, kde zájezd za-
koupil nebo na toto prodejní místo zašle oznámení o odstoupení od 
smlouvy doporučenou poštou, popř. jiným prokazatelným způsobem. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem sepsání záznamu, 
příp. dnem doručení písemného oznámení na prodejní místo, kde si 
zákazník službu zakoupil nebo na adresu sídla cestovní kanceláře 
ANCORA. 
6.3 Odstoupí-li zákazník od smlouvy a důvodem odstoupení zákazní-
ka od smlouvy není porušení povinností cestovní kanceláře ANCORA 
stanovené smlouvou nebo odstoupí-li cestovní kancelář ANCORA od 
smlouvy před zahájením čerpání služeb z  důvodu porušení povin-
nosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit cestovní kanceláři 
ANCORA odstupné ve výši:
- do 60. dne před odjezdem (autobusové zájezdy, zájezdy vlastní 
dopravou) - 500 Kč za osobu  
- do 60. dne před odletem - 1000 Kč za osobu 
- od 59. dne do 30. dne před odjezdem/odletem - 20 % z konečné 
ceny sjednané smlouvou o zájezdu 
- od 29. dne do 15. dne před odjezdem/odletem - 50 % z konečné 
ceny sjednané smlouvou o zájezdu
- od 14. dne do 10. dne před odjezdem/odletem - 75 % z konečné 
ceny sjednané smlouvou o zájezdu
- od  9. dne do 3. dne před odjezdem/odletem  - 90 % z konečné ceny 
sjednané smlouvou o zájezdu
- od 2 dnů a méně před odjezdem/odletem a dále v případech, kdy 
zákazník nenastoupí na zájezd, zruší-li zájezd v den odjezdu/odletu, 
nedostaví se k  odjezdu/odletu nebo odjezd/odlet zmešká - 100 % 
z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu.
6.4 Cestovní kancelář ANCORA má právo jednostranně započíst 
odstupné se vzájemnou pohledávkou zákazníka na vrácení zálohy 
nebo zaplacené ceny zájezdu.
6.5 Cestovní kancelář ANCORA může mimo jiné, odstoupit od smlou-
vy o zájezdu v těchto případech :
a) před zahájením zájezdu z důvodu zrušení zájezdu cestovní kance-
láří ANCORA - zákazník je o takovém zrušení neprodleně informován 
a je mu nabídnuta nová smlouva o zájezdu
b) z důvodu porušení povinnosti zákazníkem. Pokud zákazník ohro-
žuje život a zdraví své nebo ostatních zákazníků nebo pracovníků 
cestovní kanceláře popř. hrubým způsobem vážně narušuje průběh 
cesty nebo pobytu, pak zákazníkovi v  takovém případě nevzniká 
nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány 
a dále je zákazník povinen uhradit cestovní kanceláři ANCORA 
veškeré vícenáklady, které cestovní kanceláři ANCORA vznikly a 
případnou škodu
c) v  důsledku tzv. vyšší moci, tj. z  příčin, kterým cestovní kancelář 
ANCORA nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí (stávky, 
nepříznivé počasí, válečný stav, povstání, vzpoury, přírodní katastrofy, 
zemětřesení, sopečná činnost, atd.). Cestovní kancelář ANCORA má 
v tomto případě právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V pří-
padě přerušení cesty z důvodu vyšší moci je cestovní kancelář AN-
CORA povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujících zpět. 
6.6 Konečnou cenou se rozumí cena zájezdu tj. souhrn základní 
ceny, povinných příplatků a zákazníkem zakoupených fakultativních 
služeb.
6.7 Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady cestovní 
kanceláře ANCORA a smluvně sjednané nebo právním předpisem 
stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.
6.8 Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného 
počtu započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. 
Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu, odletu nebo nástupu na 
příslušný zájezd, pobyt apod.
6.9 Dodatečné změny v knihování na přání zákazníka.
V případě změny jména cestujícího (pokud to bude možné) účtuje 
cestovní kancelář 300 Kč za každou změnu.
7. Reklamace, odpovědnost za škody
7.1 Cestovní kancelář ANCORA odpovídá zákazníkovi za porušení 
závazků vyplývajících z uzavřené smlouvy o zájezdu.
7.2 V případě, že zájezd neprobíhá dle smluvních podmínek a roz-

sah nebo kvalita poskytnutých služeb je objektivně nižší, než bylo 
sjednáno ve smlouvě o zájezdu, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Vše-
obecné podmínky, má zákazník právo provést reklamaci. Zákazník 
uplatňuje reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla 
být sjednána náprava včas na místě samém. Uplatnění reklamace na 
místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem 
času se ztěžuje průkaznost i objektivní posouzení a řádné vyřízení 
reklamace. Uplatnění reklamace může zákazník provést ústně nebo 
písemně popř. jiným vhodným způsobem, nejpozději však do jedno-
ho měsíce od skončení zájezdu, není-li v právních předpisech sta-
novena lhůta jiná, resp. od čerpání služeb cestovního ruchu nebo 
v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd 
ukončen podle smlouvy o zájezdu.  
7.3 Cestovní kancelář ANCORA je povinna přijmout reklamaci v kte-
rékoliv provozovně, v  níž je přijetí reklamace možné, v  sídle nebo 
místě podnikání, u obchodního zástupce cestovní kanceláře ANCO-
RA (pokud smlouva o zájezdu byla uzavřena jeho prostřednictvím), 
případně v místě poskytované služby u průvodce nebo u jiného po-
věřeného pracovníka cestovní kanceláře ANCORA. 
7.4 Cestovní kancelář ANCORA je povinna zákazníkovi vydat písem-
né potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, a dále potvrzení o 
datu a způsobu vyřízení reklamace případně písemné odůvodnění 
zamítnutí reklamace. 
7.5 Zákazníkovi se doporučuje při uplatňování reklamace proká-
zat zakoupení služby, která je předmětem reklamace (stejnopisem 
smlouvy o zájezdu, dokladem o úhradě zájezdu či doplňkové služby, 
apod.). Uplatní-li zákazník na místě v průběhu čerpání služeb právo z 
odpovědnosti za vady služeb, které mu jsou poskytovány nebo kte-
ré mu již poskytnuty byly, je průvodce zájezdu, vedoucí provozovny 
poskytující služby nebo jiný cestovní kanceláře ANCORA pověřený 
pracovník povinen po potřebném prozkoumání skutkových a práv-
ních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech 
do tří dnů. 
7.6 Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů 
od prokazatelného uplatnění reklamace zákazníkem. Doporučuje se 
písemné podání reklamace, ve kterém zákazník uvede své osobní 
údaje, předmět reklamace a požadavek na způsob jejího vyřízení. 
Jestliže zákazník zároveň předá delegátovi, vedoucímu provozovny 
nebo jinému cestovní kanceláří ANCORA pověřenému pracovníko-
vi písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, bude tato 
skutečnost v reklamačním protokolu výslovně uvedena. Reklamační 
protokol podepíše průvodce zájezdu, vedoucí provozovny nebo jiný 
cestovní kanceláří ANCORA pověřený pracovník i zákazník. Zákazník 
obdrží jedno vyhotovení tohoto reklamačního protokolu. Zákazník je 
povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, 
doporučuje se zejména podat informace, předložit doklady prokazu-
jící skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše 
apod. Umožňuje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit přístup 
do prostoru, který mu byl pronajat k ubytování, aby se oprávněný 
pracovník přesvědčil o oprávněnosti reklamace. V případech, kdy 
je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá 
vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby nebo v 
případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby. Jinak ces-
tovní kancelář poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté 
služby. Tím není dotčeno právo zákazníka v případech stanovených 
v právních předpisech či v případech výslovně sjednaných s cestovní 
kanceláří ANCORA od smlouvy odstoupit. 
7.7 Cestovní kancelář ANCORA nenese žádnou odpovědnost a neru-
čí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akcí nesjed-
naných ve smlouvě o zájezdu, pořádaných jinými subjekty, které si 
zákazník objedná na místě samém u hotelu či jiné organizace. Za 
předmět reklamace se taktéž nepovažují škody a majetkové újmy 
vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistné-
ho krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění 
pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z 
rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty, pokud odpovědnost ces-
tovní kanceláře ANCORA není v těchto případech dána ze zákona. 
Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý 
na činnosti a postupu cestovní kanceláře ANCORA (vis major) nebo k 
okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela 
nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří AN-
CORA zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu 
nebo slevu z ceny těchto služeb. 
7.8 Náhrada škody, týkající se letecké dopravy, je omezena v sou-
ladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána. V letecké 
přepravě se tak odpovědnost za škodu řídí Úmluvou o sjednocení 
některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28. 5. 1999 
(tzv. Montrealskou úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamen-
tu a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 
ze dne 13. května 2002.
7.9 Práva a povinnosti zákazníka při přepravě cestujících a zavaza-
del se řídí Přepravními podmínkami přepravní společnosti zajišťující 
přepravu. Reklamaci zavazadel, odepření nástupu na palubu, zrušení 
či zpoždění letu se doporučuje uplatnit okamžitě po zjištění nejlé-
pe přímo u příslušné přepravující letecké společnosti. Pokud dojde 
ke škodě při přepravě, musí být tato skutečnost nahlášena nejlépe 
ihned po příletu na příslušném místě na letišti, kde musí být sepsán 
protokol (tzv. P.I.R.), který je potřebný pro další jednání s leteckou 
společností. Cestovní kancelář ANCORA neodpovídá za škodu, po-
kud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s 
poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo 
být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí.
8. Povinné smluvní pojištění
Cestovní kancelář ANCORA je povinna po celou dobu své činnosti 
mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/1999 Sb. uza-
vřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku cestovní kanceláře 
(tato smlouva je uzavřena u Generali pojišťovny a.s, Bělehradská 
132, Praha 2) na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění 
v případech kdy cestovní kancelář ANCORA z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z  místa pobytu v  zahraničí do 
České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v přípa-
dě, že se zájezd neuskutečnil
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou 
částečně poskytnutého zájezdu v  případě, že se zájezd uskuteční 
pouze zčásti.
Cestovní kancelář ANCORA je povinna předat zákazníkovi současně 
se smlouvou o zájezdu doklad pojišťovny obsahující název pojišťov-
ny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento 
doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zá-
jezdu. V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa 
pobytu v zahraničí zpět do české republiky, pokud je tato doprava 
součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy 
z místa pobytu do České republiky vč. nezbytného ubytování a stra-
vování do dobu odjezdu. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti 
cestovní kanceláři přecházejí na pojišťovnu a to až do výše plnění, 
které mu pojišťovna poskytla.
9. Cestovní pojištění
Pokud není v katalozích uvedeno jinak, v  cenách zájezdů není za-
hrnuto komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, převoz, přelo-
žení, repatriace, vyslání opatrovníka, ztráta dokladů, zprostředkování 
finanční pomoci, připojištění smrti následkem úrazu a trvalých ná-
sledků úrazu, připojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci 
třetí osoby, pojištění zavazadel a storna zájezdu). Cestovní kancelář 
ANCORA nabízí za poplatek komplexní cestovní pojištění, jehož typ 
a výše pojistného plnění jsou uvedeny v katalozích cestovní kancelá-
ře ANCORA. Pojistná smlouva vzniká mezi cestujícím a pojišťovnou. 
Cestovní kanceláři v případě pojistné události nepřísluší posuzovat 
existenci, případně výši finančních nároků z pojistného vztahu. Zna-
mená to, že případnou pojistnou událost řeší zákazník přímo s pojiš-
ťovnou. V případě zrušení zájezdu ze strany zákazníka není možné 
částku uhrazenou za cestovní pojištění vrátit, neboť za počátek pojiš-
tění se považuje den sepsání smlouvy o zájezdu. Cestovní pojištění 
je možné sjednat pouze při uzavírání smlouvy o zájezdu, není možné 
je uzavřít dodatečně.
10. Další podmínky
Další podmínky mimo jiné blíže upravují obsah a rozsah poskytova-
ných služeb sjednaných smlouvou o zájezdu a z toho plynoucí rozsah 
či omezení odpovědnosti cestovní kanceláře.
10.1 Servis a služby
Úroveň a rychlost služby poskytovaných personálem hotelů a ostat-
ních ubytovacích zařízení odpovídá místním zvyklostem a mentalitě 
obyvatelstva. Proto je nutné počítat mnohdy s  menší zkušeností a 
určitou ležérností, ale na druhou stranu často s velmi přátelským a 
milým přístupem. Úroveň služeb vždy vychází především z místních 
podmínek a nemusí vždy odpovídat očekávaným standardům.
10.2 Hygiena
Kulturní hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od tuzem-
ských, tamní hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž 
se týká i předpisů ve vztahu k životnímu prostředí.
10.3 Ubytování
Poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu. Období 
před a po hlavní sezóně přináší vedle výhodných cen i skutečnost, 
že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nejsou v provozu. V pří-
padech překnihování, ke kterému ve všech turistických oblastech 
příležitostně dochází, bude poskytnuto ubytování v  ubytovacím 
zařízení stejné nebo vyšší kategorie. Upozorňujeme, že jsou rozdíly 
v kategorizaci hotelů mezi jednotlivými destinacemi. I v komfortních 
hotelích mohou být pokoje jednoduše zařízeny. Vybavení, velikost 
a poloha pokojů nejsou vždy stejné. Ve většině ubytovacích zaříze-

ní není v koupelnách mýdlo. Může se stát, že některé deklarované 
vybavení hotelového pokoje chybí, jedná se zpravidla o vybavení, 
které není na rozdíl od našich zvyklostí podmíněno místní normou 
pro předmětnou kategorii ubytování. Rozdělování pokojů probíhá zá-
sadně ze strany hotelu a cestovní kancelář nemá na něj obvykle vliv. 
Jednolůžkové pokoje, i když jsou s příplatkem, jsou většinou velmi 
malé a často bez balkonu a nemusí být zcela identické s dvoulůž-
kovými pokoji. Za třílůžkový pokoj je považován dvoulůžkový pokoj 
s přistýlkou. Přistýlkou může být pohovka, rozkládací gauč, palanda 
nebo lehátko. Zahájením zájezdu se rozumí první úkon vyplývající 
ze smlouvy o zájezdu, většinou odbavení u přepážky letecké spo-
lečnosti. Podle mezinárodních zvyklostí musí hosté opustit pokoje 
v den odjezdu do 12.00 hodin (v některých případech již do 10.00 
hodin), možnost nastěhování v den příjezdu je nejdříve po 14.00 ho-
dině. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání 
pokoje. Do celkového počtu nocí je započítána jedna noc v případě 
nočních letů i tehdy, je-li zákazník ubytován do 12.00 hodin násle-
dujícího dne. První a poslední den jsou určeny k přepravě a nejsou 
určeny k vlastní dovolené. Délka pobytu na místě je přímo závislá na 
počtu uhrazených nocí. Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou 
přináší stavební činnost, na kterou nemá cestovní kancelář ANCORA 
vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimo sezónní měsíce 
a staveniště vznikají velmi rychle prakticky ze dne na den nebo je 
stavební činnost po delší přestávce obnovena. V  těchto případech 
nelze mít vždy při knihování nejaktuálnější zprávy o stavební činnosti. 
Absolutní klid v  turistických centrech nenajdete. K dovolené patří i 
večerní zábava, bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mo-
hou působit hluk. Také stavební styl umožňuje zvukovou prostupnost 
mezi jednotlivými místnostmi.
10.4 Klimatizace/topení
Tato zařízení najdete pouze v hotelech, kde je toto přímo uvedeno 
v popisu. V mnoha případech je klimatizace ovládaná centrálně a její 
zapínání/vypínání z hlediska doby a délky zcela závisí na rozhodnutí 
hotelu. Často je klimatizace v provozu pouze několik hodin denně 
nebo pouze v hlavní sezóně.
10.5 Stravování a nápoje
V hotelech se vaří většinou mezinárodní pokrmy obohacené o místní 
zvyky. Převažuje zelenina a různé saláty. Způsob stravování je uve-
den u popisu každého hotelu. Kontinentální (evropská) snídaně se 
většinou skládá z kávy a čaje, pečiva, másla a zavařeniny nebo sýra. 
Salám a vajíčka jsou výjimkou. Snídaně podávané formou bufetu zna-
mená volnou konzumaci z nabídky, která odpovídá kategorii hotelu 
a zejména místním zvyklostem. Například obsahuje pečivo, kávu, čaj, 
džus, různé sladké koláče, ovoce, vajíčka, zavařeninu, sýr, salám, to 
vše opět podle kategorie hotelu. V hotelech nižší a střední kategorie 
může být nabídka omezena pouze na některé z uvedených položek. 
Večeře je buď menu s obsluhou, výběr z několika chodů a saláty for-
mou bufetu nebo volná konzumace formou bufetu. Nabídka opět od-
povídá kategorii hotelu. Nápoje nikdy nejsou zahrnuty v ceně, není-li 
uvedeno jinak - např. v hotelech s programem all inclusive. Rozsah, 
sortiment, místa a doba čerpání programu all inclusive jsou určovány 
vnitřními směrnicemi hotelu a budete s nimi seznámeni po příletu ve 
Vašem hotelu. U ubytování s možností vlastního vaření jsou k dispo-
zici kuchyňky či kuchyňské kouty vybavené většinou dvouvařičem a 
ledničkou. Kuchyňské vybavení, které je k dispozici, se skládá obvyk-
le ze základního nádobí. Není možno vždy očekávat plně vybavenou 
kuchyňku. Pokojový minibar není součástí all inclusive. Bývá naplněn 
na základě požadavku klienta a veškeré zkonzumované nápoje či 
potraviny z minibaru podléhají přímé úhradě. U každého zájezdu je 
uveden počet uhrazených noclehů. Počtu noclehů odpovídá i nárok 
na stravování, přičemž některá strava může být nahrazena balíčkem 
či pozdní jednoduchou večeří. Stravování začíná a končí společně 
s ubytovacími službami, první stravu můžete tedy obdržet nejdříve 
po 14 hodině a poslední nejpozději v 12.00 hodin. Upozorňujeme na 
skutečnost, že klienti ubytovaní v jedné ubytovací jednotce (pokoji), 
musí vždy čerpat shodný systém stravování.
10.6 Pláže
Cestovní kancelář neodpovídá za případné znečištění pláží z důvodu 
klimatických poruch nebo jiných nepředpokládaných důvodů. Režim 
plážového servisu je možné ze strany hotelů změnit i v průběhu se-
zóny. Kapacita lehátek a slunečníků na hotelové pláži nikde neod-
povídá plné kapacitě hotelu, neboť se předpokládá, že část hostů 
tráví svůj pobyt u bazénu či na výletech. Údaje o vzdálenosti od 
ubytovacího zařízení jsou v popisu hlavního katalogu jen orientační 
a vzdálenost na pláž je měřena od nejbližšího místa areálu ubytova-
cího zařízení k okraji pláže. Je nutno vzít na vědomí, že vzhledem 
k rozsáhlosti některých ubytovacích komplexů může být vzdálenost 
jednotlivých pokojů (apartmánů, bungalovů) od pláže rozdílná. Větši-
na pláží je veřejná a přístupná i místnímu, pro naše představy, často 
hlučnému obyvatelstvu.
10.7 Bazény
Pokud je součástí hotelového zařízení i vyhřívaný bazén, je třeba vzít 
v úvahu, že ne vždy je bazén skutečně vyhříván a tato skutečnost 
závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Ne všechny hotely 
mají bazén s čistícím/filtračním zařízením a proto musí být při vyšších 
teplotách bazén vypuštěn a vyčištěn. Je tedy nutné počítat s tím, že 
může být bazén po určitou dobu mimo provoz. Počet lehátek a slu-
nečníků u bazénu neodpovídá vždy kapacitě hotelu. Předpokládá se, 
že část klientely tráví čas na pláži nebo při jiných aktivitách. 
10.8 Voda a elektrické napětí
Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovodu k pití a vaření. 
Vodu k  těmto účelům Vám doporučujeme zakoupit v  místních ob-
chodech nebo v hotelu. V hotelích se solárním topením teče občas 
vlažná voda. V  některých zemích může docházet i k  opakovaným 
(krátkodobým) výpadkům elektrické energie a v zásobování vodou. 
S tím pak souvisí i výpadek klimatizace. Elektrické napětí a zásuvky 
ne vždy odpovídají české normě.
10.9 Hmyz
K  jižním zemím patří i všude přítomný hmyz. Přes intenzivní snahy 
hoteliérů a místních úřadů se může v určitých obdobích hmyz vysky-
tovat i v  prostorách hotelu. Nedoporučuje se ponechávat v  pokoji 
volně ležet potraviny.
10.10 Víza a pasy
Držitelé cestovních dokladů jiných státu jsou povinni si zajistit sami 
potřebné doklady a náležitosti k cestě u příslušného velvyslanectví 
nebo konzulátu. Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodr-
žením tohoto ustanovení nese zákazník. Většina států vyžaduje, aby 
cestovní pas byl platný dalších 6 měsíců od doby opuštění země.
11. Zpracování osobních údajů
11.1 Podpisem smlouvy o zájezdu nebo podpisem objednávky zákaz-
ník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením zákona č. 
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v  platném znění cestovní 
kancelář ANCORA zpracovávala a shromažďovala jeho osobní údaje 
poskytnuté ji za účelem zajištění zájezdu a dalších služeb, a to pou-
ze ke své činnosti a za účelem propagace služeb cestovního ruchu 
poskytovaných cestovní kanceláří ANCORA. Za tímto účelem budou 
data zpracovávána po dobu 5 let ode dne udělení tohoto souhlasu. 
Po uplynutí této lhůty je povinna cestovní kancelář tyto údaje zákaz-
níka zlikvidovat. Poskytnutá osobní data zákazníka budou zpraco-
vávána cestovní kanceláří ANCORA automatizovaně i manuálně a 
v elektronické i tištěné formě.
11.2 Povinnost zákazníka poskytnout osobní údaje nevyplývá ze 
zákona, bez jejich poskytnutí však nemůže být uzavřena a plněna 
smlouva o zájezdu.
11.3 Zákazník má právo na opravu osobních údajů a na informace 
o osobních údajích, které cestovní kancelář ANCORA zpracovává, 
a to v  rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o ochraně 
osobních údajů. 
11.4 Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je cestovní kancelář 
povinna dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména 
právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před ne-
oprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života. 
11.5 Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat 
kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shroma-
žďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elek-
tronickou poštu zákazníka má zákazník právo zdarma odmítnout 
souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání každé 
jednotlivé zprávy i způsobem uvedeným v obdrženém obchodním 
sdělení cestovní kanceláře dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb. 
v platném znění.
11.6 V případě, že zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu i ve prospěch 
třetích osob, podpisem smlouvy potvrzuje, že je oprávněn k poskyt-
nutí jejich osobních údajů a pokud uděluje za tyto třetí osoby souhlas 
ke zpracování osobních údajů prohlašuje, že je k poskytnutí takové-
ho souhlasu zmocněn. 
12. Závěrečná ustanovení
12.1 Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2013 
s  tím, že ruší platnost všech Všeobecných podmínek předchozích. 
Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu potvrzuje, že jsou mu Vše-
obecné podmínky známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném roz-
sahu je přijímá.
12.2 Je-li nebo stane-li se kterékoliv ustanovení smlouvy o zájezdu, 
těchto Všeobecných podmínek nebo jiných podmínek, které tvoří 
součást smlouvy o zájezdu, neplatným nebo nevymahatelným, nebu-
de tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoliv ustanovení 
smlouvy o zájezdu, Všeobecných podmínek nebo jiných podmínek, 
které tvoří součást smlouvy o zájezdu.
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PŘIHLÁŠKY A REZERVACE:

ANCORA - cestovní kancelář s.r.o.
Fialova 3, 787 01 Šumperk

tel: 583 550 370, 583 550 371
fax: 583 559 996, 583 559 997

e-mail: rezervace@ancora.cz, info@ancora.cz 

Žádejte katalogy letních pobytových zájezdů CK ANCORA ve své cestovní kanceláři.
Zájezdy CK ANCORA je možné zakoupit na celém území ČR.
Seznam prodejních míst je uveden na internetových stranách:


