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Vítáme Vás v Orex Travel 
Vážení klienti, 

máme za sebou další obtížnou sezónu v cestovním ruchu, kterou 
opět poznamenala pokračující celosvětová pandemie koronaviru. 
Nepředvídatelná opatření, jež měla velký dopad na cestovní ruch, značně 
zkomplikovala naši práci. Bohužel se vyskytla různá omezení, která nám 
v mnohých případech nedovolila Vám zajistit dovolenou, kterou jste si 
původně vybrali, a kerou jsme pro Vás několik měsíců pečlivě připravovali. 
Rádi bychom Vám  tímto chtěli poděkovat za pochopení, trpělivost a také 
za velkou podporu, které si velice vážíme. Společně jsme toto další těžké 
období v rámci možností ustáli. V dobré víře nyní věříme, že následující 
sezóna bude podstatně klidnější a pohodovější.

S maximálním nasazením jsme pro Vás přichystali tento pestrý e-katalog 
na období Léto 2022. Pevně věříme, že se tentokrát otevřou všechny 
naše destinace a Vy budete moci prožít dovolenou u moře přesně podle 
svých představ. V naší aktuální nabídce zájezdů najdete oblíbené rodinné 
hotely, nejluxusnější hotelové kapacity, stejně tak i ubytování za nejnižší 
ceny a samozřejmě několik novinek. Rozšířili jsme cestovní pojištění o 
riziko Covid nákazy a chtěli bychom všem důrazně doporučit, aby toto 
pojištění vždy využili při cestách do zahraničí. Našim věrným klientům 
stále nabízíme 3% věrnostní slevu, kterou mohou kombinovat s First 
Minute a Last minute slevami. 

V e-katalogu najdete pouze částečný výběr z naší nabídky, rozšířený 
seznam a popis ubytovacích zařízení. Další užitečné informace a kompletní 
nabídku termínů i cen naleznete na našich internetových stránkách, kam, 
jako každý rok, budeme průběžně přidávat nové hotely. 

Samozřejmě nás můžete kdykoliv kontaktovat také na našem zákaznickém 
oddělení nebo se stavit u Vašeho prodejce zájezdů, kde Vám rádi pomohou 
s výběrem Vaší vysněné dovolené. 

Tým CK Orex Travel
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Náš tip

Novinka

Luxusní VIP hotel
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First Minute
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Vážení klienti,
cestovní kancelář OREX TRAVEL připravila pro své stávající klienty, jako poděkování za přízeň při výběru nejen 
letní dovolené, speciální bonusový systém tzv. OREX CLUB kartu. S naší OREX CLUB kartou získáváte při nákupu 
jakéhokoliv zájezdu v kmenové pobočce CK Orex Travel s. r. o. nebo při nákupu u našich partnerů slevu na 
vybraný zájezd. Slevu lze kombinovat i s nabídkami LAST MINUTE a FIRST MINUTE! Zároveň pro členy našeho 
OREX CLUBU neustále připravujeme nové a cenově zajímavé nabídky, nejen letních dovolených, které budete 
moci najít vždy na našich webových stránkách www.orextravel.cz v sekci OREX CLUB. 

Členem OREX CLUBU se stávají automaticky všichni klienti, kteří u naší cestovní kanceláře Orex Travel s. r. 
o. zakoupili zájezd a to do jakékoliv destinace a v jakékoliv cenové výši. Pro uplatnění slevy je vždy nutné 
informovat, před podpisem smlouvy o zájezdu, zaměstnance CK Orex Travel nebo naše obchodní partnery. 
Pokud je nákup zájezdu uskutečněn on-line nebo telefonicky, je vždy důležité nahlášení čísla Vaší předešlé 
smlouvy o zájezdu pro uplatnění dané slevy. Na zpětné dohlašování čísla smlouvy nebude brán zřetel. Členství 
v Orex CLUBU není nějak časově omezeno. V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat na 
zákaznické lince 844 701 702.

3% sleva
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Proč cestovat s námi?
O spokojenost českých klientů se staráme již od roku 2010. Každý rok 
vypravíme tisíce až desetitisíce klientů do destinací jako jsou Turecko, 
Bulharsko, Řecko či Egypt. Největší výhodou využití cestovní kanceláře 
jako partnera při výběru dovolené je způsob, jakým pomáháme klientům, 
se zorientovat v dnešních dostupných cestovatelských možnostech. 
Cestovní ruch je náročné odvětví a inovace v cestování představují pro 
neinformované klienty velké výzvy. Díky silnému partnerovi Anex Tour 
umíme našim klientům najít ty nejlepší nabídky na základě jejich preferencí. 
Široké portfolio hotelů, množství odletových míst a naše dlouholeté 
zkušenosti z nás dělají specialisty pro Vaši dovolenou, kteří Vám ušetří 
čas, náklady a stres spojený s vyhledáváním té nejlepší dovolené pro Vás. 
Vzhledem k aktuální situaci ve světě vlivem pandemie si mnozí nemusí být 
jisti cestováním. Mnoho míst se kvůli pandemii zavřelo anebo nefungují 
jako dříve. Namísto rozhodování s malým množstvím informací, se obraťte 
na naši cestovní kancelář, která Vám poskytne větší jistotu. Převezmeme 
za Vás administrativu spojenou s realizací Vaší dovolené a Vám zůstane 
čas a energie si plně užít Vaši dovolenou.

Tým CK Orex Travel 
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First 
Minute

- možnost BEZPLATNÉ změny hotelu / destinace / 
termínu zájezdu pro smlouvy o zájezdu uzavřené do 
28.2.2022 (změna musí být provedena nejpozději 30 
dnů před odletem, jakákoliv změna musí být ve stejné 
či vyšší cenové výši než v původní smlouvě o zájezdu)

- možnost bezplatného zrušení zájezdu, změna termínu 
či destinace se nevztahuje na tzv. dynamické balíčky

FM SLEVY 
AŽ 41%

FM SLEVY 
AŽ 35%

FM SLEVY 
AŽ 28%

FM SLEVY 
AŽ 20%

FM SLEVY 
AŽ 15%

rezervace do 
6.1.2022

rezervace do 
31.1.2022

rezervace do 
28.2.2022

rezervace do 
31.3.2022

rezervace do 
30.4.2022

- záloha pouze 1 500 Kč na osobu (včetně dítěte) do 
6.1.2022; doplatek celkové ceny zájezdu nejpozději 30 
dní před odletem

- BEZPLATNÉ storno podmínky pro uzavřené smlouvy 
o zájezdu do 28.2.2022 (storno zájezdu musí být 
provedeno nejpozději 30 dnů před odletem)

- držitelé Orex Voucheru nemohou čerpat výhodu 
bezplatného storna

- bezplatné storno se nevztahuje na cestovní pojištění

STORNO PODMÍNKY A MOŽNOST ZMĚN VE SMLOUVÁCH O ZÁJEZDU:

- od 6.1.2022 do 30.4.2022 záloha 30% z ceny zájezdu; 
doplatek celkové ceny zájezdu nejpozději 30 dní před 
odletem

FIRST MINUTE SLEVY: PLATBA ZA ZÁJEZDY:
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BEZPEČNÉ 
CESTOVÁNÍ

PŘED CESTOU:
• sjednejte si cestovní pojištění kryjící rizika 

Covid-19
• nejezděte, pokud máte následující příznaky: 

horečka, kašel, dušnost, ztráta chuti, či čichu
• zkontrolujte cestovní omezení v ČR i v destinaci, 

kam směřujete 
• některé země vyžadují online registraci před 

vstupem do země 
• zajistěte si dostatečný počet ochranných 

pomůcek na celou dobu pobytu

NA LETIŠTI:
• dodržujte minimální odstup 2 m a noste ochranu 

úst a nosu 
• nedotýkejte se očí, nosu a úst, při kýchání či 

kašlání si překrývejte tvář rukou 
• myjte si často ruce 
• vytvořte si dostatečnou časovou rezervu na 

absolvování všech potřebných kontrol 
• omezte kontakt s povrchy, jako jsou zábradlí, 

tlačítka výtahů a kiosky 
• zdržujte se stravování nebo pití ve společných 

prostorách s vysokým pohybem osob

V LETADLE:
• během celého letu noste roušku a dbejte na 

hygienu rukou 
• věnujte pozornost bezpečnostním pokynům
• omezte pohyb v letadle jen na nezbytné úkony

PO PŘÍLETU:
• dodržujte minimální odstup 2 m a dbejte na 

hygienu rukou 
• vyzvedněte si zavazadla a co nejdříve opusťte 

budovu letiště 
• po příjezdu do hotelu se řiďte bezpečnostními 

pokyny hotelu

NÍŽE NAJDETE NĚKOLIK PRAVIDEL PRO BEZPEČNÉ CESTOVÁNÍ:
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1. TURECKÁ KUCHYNĚ
Turecká kuchyně je vyhlášená a jednou 
z nejznámějších na světě. Tvoří ji kombinace 
středomořských a blízkovýchodních jídel, která 
se vyznačují pikantní a kořeněnou chutí. Téměř 
každý region v Turecku nabízí svůj originální 
gastronomický zážitek a všechny čekají, až je 
objevíte.

2. TURECKÁ KÁVA A ČAJ
Turecká káva se liší od ostatních káv, a to 
zejména mletím kávových zrn, pečlivou 
přípravou a servírováním kávy. Vyhlášená 
lahodná chuť turecké kávy je silným důvodem 
ji ochutnat v samotném Turecku při Vašem 
pobytu. Odvěkou tradicí spojenou s kávou 
je v Turecku věštění z kávy, které se často 
odehrává v rodinném kruhu či s přáteli a je 
součástí turecké kultury už po staletí. Dalším 
vyhlášeným nápojem je turecký čaj, který není 
jen čajem, ale rovněž nezaměnitelnou součástí 
turecké kultury a společenského života. Jedná 
se o rituál pohoštění, který spojuje lidi.

3. CUKROVINKY
Turci vědí, jak nakládat s cukrem. V Turecku 
se dezerty a sladkosti konzumují mezi jídly, 
odpoledne nebo s čajem či kávou. Národ s 
chutí na sladké, vymyslel  úžasné kombinace 
a nabízí překvapivé a chutné dezerty s dýní, 
sýry či dokonce s kuřecím masem. Turecké 
dezerty určitě stojí za ochutnání, ať už možná 
nejvyhlášenější dezert Baklavu či mnohé další.

4. UBYTOVÁNÍ
Turecko je rovněž vyhlášeno krásnými hotely, 
které nabízejí prvotřídní služby. Od historických 
budov s nádhernými výhledy na moře po 
architektonicky stylové a moderní hotely až po 
luxusní vily přímo na pláži nebo také po menší 
útulné hotely za velmi přijatelné ceny. 

6. TURECKÉ LÁZNĚ
Turecké lázně Hammam se staly pro Turecko už 
neodmyslitelným symbolem. Turecké lázně slouží ke 
společenskému setkávání, k relaxaci a jedinečnému 
způsobu, jak se uvolnit. Celá procedura má blahodárné 
účinky jak na tělo, tak i na duši. Celá procedura tradičně 
obsahuje nahřívání těla na mramorovém lůžku, očistu těla 
speciální peelingovou žínkou a masáž těla zahaleného 
bohatou pěnou.

5.  HISTORIE A KULTURA
Turecko je stát, který leží v Malé Asii a z menší části 
v jihovýchodní Evropě. Historie Turecka je pozoruhodná a pojí 
ji starořecká, římská, byzantská a osmanská kultura a vývoj. 
Předkové Turků podléhali velkým kolonizačním říším a historie je 
tak doslova vidět v každém městě. Důležitou postavou turecké 
historie je bezesporu Mustafa Kemal Atatürk, jež byl turecký 
vojevůdce, státník a také zakladatel a prezident první Turecké 
republiky z roku 1923. Provedl řadu reforem a bývá označován 
jako zakladatel moderního Turecka.

7. PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ
Turecko se vyznačuje krásnou přírodou a je 
v této destinaci mnoho k vidění. Vodopády, 
pobřeží Středozemního či Egejského moře, 
kaňony, údolí, jezera a řeky jsou jednoduše 
ohromující. Vydejte se při Vaší cestě do 
Turecka prozkoumat národní parky či přírodní 
i historické památky, které jsou zapsány 
v UNESCO.

8. PLÁŽE
Doslova stovky pláží v Turecku se mohou 
pyšnit oceněním „modrá vlajka“, které značí 
jejich čistotu a krásu. Pobřeží Středozemního 
moře nabízí dlouhé pláže s většinou pozvolným 
vstupem do vody, což návštěvnící Turecka 
rádi využívají k relaxaci a také k různým 
sportovním aktivitám na pláži i ve vodě. 
Jedna z nejznámějších a nejkrásnějších pláží 
v Turecku je Kleopatřina pláž, která se nachází 
v letovisku Alanya a v její těsné blízkosti se 
nachází velké množství hotelů.

9. BAZAR
Nákupy v tradičních orientálních tureckých 
bazarech se vyznačují svojí jedinečnou 
atmosférou, výraznými barvami výrobků či 
vůní koření. Hlasití prodejci lákají na nákupy 
suvenýrů, keramiky, oblečení, koberců či 
šperků. Pití čaje či povídání si s prodejci je 
častou součástí zážitku při vyjednávání ceny. 
Smlouvání nefunguje v Turecku vždy a někdy 
jsou ceny fixní.

10. OBYVATELÉ
Turci jsou známí svojí pohostinností a trávit 
čas s nimi je skutečným zážitkem. Turci jsou 
zábavnými a přívětivými společníky a často 
jsou ochotní Vás pozvat na chutné jídlo či šálek 
čaje. Takovouto pohostinnost a přátelskou 
atmosféru nenajdete snad nikde jinde na světě.

10 DŮVODŮ,
PROČ NAVŠTÍVIT

TURECKO
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Turecká riviéra

Turecká riviéra společně s Istanbulem jsou 
hlavními turistickými lákadly země. Zatímco 
vody Středozemního moře omývají v oblasti 

Antalye a Side krásné nekonečné písečné pláže, 
v oblasti Marmarisu a Bodrumu tvoří Egejské 
moře kouzelné zátoky, obklopené svahy pokryté 
středomořskými piniemi. K typické atmosféře této 
výjimečné země patří muezzin. Ten pětkrát denně 
svolává z minaretu věřící k modlitbě. Jelikož je 
Turecko muslimskou zemí, je nutné přihlédnout 
k určitým kulturním odlišnostem a respektovat 
některá pravidla a zvyky. Smlouvání při nákupech

je typický zvyk a někteří z Vás v něm možná 
najdou i zalíbení. Dalším kulturním atributem je 
vyžadování bakšišného, což pro Evropana nemusí 
být vždy příjemné, nicméně pro Turecko, stejně 
jako pro další muslimské země, je to typické. 
Pozitivem je skutečnost, že poskytnete-li tento 
malý úplatek, dostane se Vám pozornosti a služeb, 
jaké požadujete. Úředním jazykem je turečtina, 
v turistických oblastech se domluvíte dobře i 
anglicky nebo německy. 

Země tajemného orientu, nádherných pláží, jedinečných antických památek i 
neopakovatelných zázraků přírody, jako je Pamukkale (bavlněný hrad) nebo Kappadokie 
(pohádkové komíny). To jsou pokušení, kterým je těžké odolat. Byla by škoda nezkusit 
orient, který je na dosah.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

PRŮMĚRMÉ TEPLOTY BĚHEM LÉTA

MAPA   

teplota ovzduší teplota moře

Velvyslanectví České republiky v Ankaře: 
Kaptanpasa Sok. No. 15, G.O.P., Ankara
Telefon: 0090 312 405 61 39
Web: www.mzv.cz/ankara
E-mail: ankara@embassy.mzv.cz

Velvyslanectví Turecké republiky v Praze:
Na Ořechovce 69, 162 00 Praha 616
Telefon: 224 311 402, 224 311 938
Email: embassy.prague@mfa.gov.tr

Aktuální informace ke vstupu do/z Turecka najdete na 
webu Ministerstva zahraničních věcí České republiky: www.mzv.cz

29  C 26  C

KYPR

STŘEDOZEMNÍ MOŘE

ČERNÉ MOŘE

DÉLKA LETU        přibližně 2,5-3h

HLAVNÍ MĚSTO
Ankara

MĚNA
turecká lira (TRY),
1 TL = 100 kurušů 

VSTUPNÍ
PODMÍNKY
minimální doba 
platnosti pasu musí 
být 150 dní od 
vstupu do Turecka

ČAS
+1 hodina časový 
posun oproti České 
republice

TURECKO

ANKARA

ANTALYA BE
LE

K
SI

D
E

ALANYAKEMER

LA
RA
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 145 km
• 12 km město Alanya
• písčitě - štěrková pláž 100 m
• slunečníky, lehátka a matrace za 

poplatek
• venkovní bazén, stolní tenis, biliard
• masáže, sauna, turecké lázně
• dětský bazén, hřiště

DORIS AYTUR HOTEL ★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel má 24 hod. fungující recepci, hlavní 
restauraci, a´la carte restauraci, bar, venkovní 
bazén se skluzavkou, dětský bazén, masáže, 
turecké lázně, sauna, stolní tenis, biliard, vodní 
sporty, animační programy, internetová kavárna, 
wifi internetové připojení, konferenční prostory.

ALL INCLUSIVE

OD 11.060 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 120 km
• 4 km město Alanya
• písčitá pláž 200 m od hotelu
• slunečníky, lehátka a matrace za 

poplatek
• venkovní bazény, stolní tenis
• sauna, masáže, turecké lázně, fitness 

centrum

ARTEMISS PRINCESS ★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel se skládá ze 2 budov a nabízí 24 hod. 
recepci, hlavní restauraci, dva bary, venkovní 
bazény, dětský bazén, sauna, masáže, turecké 
lázně, fitness centrum, stolní tenis, vodní sporty 
na pláži, diskotéka, televizní místnost, služby 
lékaře, prádelna, wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 11.735 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 55 km 
• centrum města Side 800 m 
• písčitá pláž 350 m od hotelu, svoz 

zajištěn
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén
• masáže, sauna, turecké lázně, fitness 

centrum

SIDE KERVAN ★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, a’la 
carte restauraci, 2 bary, venkovní bazén, dětský 
bazén, sauna, turecké lázně, masáže, fitness 
centrum, kulečník, šipky, vodní sporty, prádelna, 
služba žehlení, služby lékaře a pokojová služba.

ALL INCLUSIVE

OD 11.390 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 120 km
• 4 km město Konakli
• písčitá pláž 75 m
• slunečníky, matrace a lehátka zdarma
• venkovní bazén, aquapark
• sauna, turecké lázně, masáže
• volejbal, stolní tenis
• mini klub, dětský bazén, hřiště

BLUE FISH ★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel nabízí vstupní halu s 24 hod. recepcí, 
hlavní restauraci, 3 bary, venkovní bazén, dětský 
bazén, aquapark, sauna, turecké lázně, masáže, 
fitness centrum, kulečník, volejbal, stolní tenis, 
internetová kavárna, animační program, prádelna, 
směnárna, obchody, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení v lobby.

ALL INCLUSIVE

OD 12.971 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

3,0

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

4,0
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turecké lázně, sauna, stolní tenis, biliard, vodní 
sporty, animační programy, internetová kavárna, 
wifi internetové připojení, konferenční prostory.

ALL INCLUSIVE

OD 11.060 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 120 km
• 4 km město Alanya
• písčitá pláž 200 m od hotelu
• slunečníky, lehátka a matrace za 

poplatek
• venkovní bazény, stolní tenis
• sauna, masáže, turecké lázně, fitness 

centrum

ARTEMISS PRINCESS ★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel se skládá ze 2 budov a nabízí 24 hod. 
recepci, hlavní restauraci, dva bary, venkovní 
bazény, dětský bazén, sauna, masáže, turecké 
lázně, fitness centrum, stolní tenis, vodní sporty 
na pláži, diskotéka, televizní místnost, služby 
lékaře, prádelna, wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 11.735 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 55 km 
• centrum města Side 800 m 
• písčitá pláž 350 m od hotelu, svoz 

zajištěn
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén
• masáže, sauna, turecké lázně, fitness 

centrum

SIDE KERVAN ★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, a’la 
carte restauraci, 2 bary, venkovní bazén, dětský 
bazén, sauna, turecké lázně, masáže, fitness 
centrum, kulečník, šipky, vodní sporty, prádelna, 
služba žehlení, služby lékaře a pokojová služba.

ALL INCLUSIVE

OD 11.390 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 120 km
• 4 km město Konakli
• písčitá pláž 75 m
• slunečníky, matrace a lehátka zdarma
• venkovní bazén, aquapark
• sauna, turecké lázně, masáže
• volejbal, stolní tenis
• mini klub, dětský bazén, hřiště

BLUE FISH ★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel nabízí vstupní halu s 24 hod. recepcí, 
hlavní restauraci, 3 bary, venkovní bazén, dětský 
bazén, aquapark, sauna, turecké lázně, masáže, 
fitness centrum, kulečník, volejbal, stolní tenis, 
internetová kavárna, animační program, prádelna, 
směnárna, obchody, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení v lobby.

ALL INCLUSIVE

OD 12.971 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

3,0

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

4,0
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 106 km
• 5 km město Avsallar
• písčitě - oblázková pláž 600 m, svoz 

zajištěn
• slunečníky, lehátka a matrace zdarma, 

osušky za poplatek
• bazény, spa centrum, sauna, masáže 

parní lázně

CLUB MERMAID VILLAGE ★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotelový resort nabízí vstupní halu s recepcí, 
hlavní restaurace, a’la carte restaurace, 6 barů, 
venkovní bazén, vnitřní bazén, dětské bazény, 
skluzavky u bazénu, turecké lázně, parní lázně, 
sauna, masáže, kadeřnictví, aerobik, vodní 
aerobik, stolní tenis, šipky, kulečník, vodní sporty, 
potápění, kino, animační programy, noční klub, 
vodní dýmky, služby lékaře, prádelna, služba 
žehlení, směnárna, pokojová služba, obchody, 
půjčovna kol a motorových vozidel, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 13.060 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 60 km 
• centrum města Side 8 km 
• písčitá pláž 600 m od hotelu, svoz 

zajištěn
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén
• spa centrum, turecké lázně
• dětský klub, dětský bazén, hřiště

SIDE AQUAMARIN ★★★★+

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí vstupní halu s recepcí, hlavní 
restauraci, a’la carte restauraci, několik barů, 
venkovní bazén, vnitřní bazén, dětský bazén, spa 
centrum, turecké lázně, sauna, jacuzzi, masáže, 
salon krásy, kadeřnictví, posilovna, aqua aerobik, 
stolní tenis, biliard, basketbal, plážový volejbal, 
škola potápění, animační program, půjčovna 
motorových vozidel, prádelna, čistírna, služby 
lékaře, fotografa, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení.

TripAdvisor

ALL INCLUSIVE

OD 14.298 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 124 km 
• v centru města Alanya 
• písčitá pláž 50 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén, aquapark
• masáže, sauna, fitness centrum
• dětský klub, dětský bazén

KAHYA HOTEL ★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, a’la 
carte restauraci, několik barů, venkovní bazén, 
dětský bazén, aquapark, turecké lázně, masáže, 
saunu, kadeřnictví, fitness centrum, plážový 
volejbal, tenisový kurt, stolní tenis, biliard, služby 
lékaře, prádelnu, obchody, konferenční prostory a 
wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 12.549 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 50 km
• 1 km od města Kemer
• oblázková pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní bazén, stolní tenis
• dětský bazén

FAME RESIDENCE BEACH PARK ★★★★

TURECKO / KEMER
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, lobby bar, 
venkovní bazén, dětský bazén, stolní tenis, vodní 
sporty, diskotéka, animační program, obchody, 
parkoviště a wifi internetové připojení v lobby.

ALL INCLUSIVE

OD 14.320 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

3,5
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 106 km
• 5 km město Avsallar
• písčitě - oblázková pláž 600 m, svoz 

zajištěn
• slunečníky, lehátka a matrace zdarma, 

osušky za poplatek
• bazény, spa centrum, sauna, masáže 

parní lázně

CLUB MERMAID VILLAGE ★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotelový resort nabízí vstupní halu s recepcí, 
hlavní restaurace, a’la carte restaurace, 6 barů, 
venkovní bazén, vnitřní bazén, dětské bazény, 
skluzavky u bazénu, turecké lázně, parní lázně, 
sauna, masáže, kadeřnictví, aerobik, vodní 
aerobik, stolní tenis, šipky, kulečník, vodní sporty, 
potápění, kino, animační programy, noční klub, 
vodní dýmky, služby lékaře, prádelna, služba 
žehlení, směnárna, pokojová služba, obchody, 
půjčovna kol a motorových vozidel, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 13.060 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 60 km 
• centrum města Side 8 km 
• písčitá pláž 600 m od hotelu, svoz 

zajištěn
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén
• spa centrum, turecké lázně
• dětský klub, dětský bazén, hřiště

SIDE AQUAMARIN ★★★★+

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí vstupní halu s recepcí, hlavní 
restauraci, a’la carte restauraci, několik barů, 
venkovní bazén, vnitřní bazén, dětský bazén, spa 
centrum, turecké lázně, sauna, jacuzzi, masáže, 
salon krásy, kadeřnictví, posilovna, aqua aerobik, 
stolní tenis, biliard, basketbal, plážový volejbal, 
škola potápění, animační program, půjčovna 
motorových vozidel, prádelna, čistírna, služby 
lékaře, fotografa, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení.

TripAdvisor

ALL INCLUSIVE

OD 14.298 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 124 km 
• v centru města Alanya 
• písčitá pláž 50 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén, aquapark
• masáže, sauna, fitness centrum
• dětský klub, dětský bazén

KAHYA HOTEL ★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, a’la 
carte restauraci, několik barů, venkovní bazén, 
dětský bazén, aquapark, turecké lázně, masáže, 
saunu, kadeřnictví, fitness centrum, plážový 
volejbal, tenisový kurt, stolní tenis, biliard, služby 
lékaře, prádelnu, obchody, konferenční prostory a 
wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 12.549 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 50 km
• 1 km od města Kemer
• oblázková pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní bazén, stolní tenis
• dětský bazén

FAME RESIDENCE BEACH PARK ★★★★

TURECKO / KEMER
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, lobby bar, 
venkovní bazén, dětský bazén, stolní tenis, vodní 
sporty, diskotéka, animační program, obchody, 
parkoviště a wifi internetové připojení v lobby.

ALL INCLUSIVE

OD 14.320 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

3,5
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 40 km
• 7 km od města Kemer
• písčitě - oblázková pláž 90 m od 

hotelu
• venkovní bazén s jacuzzi, fitness 

centrum
• masáže, peeling, sauna, turecké lázně
• mini klub, dětský bazén, hřiště

FAME RESIDENCE GOYNUK ★★★★

TURECKO / KEMER
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 3 
a´la carte restaurace, 3 bary, venkovní bazén s 
jacuzzi, dětský bazén, bazén se třemi skluzavkami, 
masáže, peeling, turecké lázně, sauna, fitness 
centrum, kulečník, stolní tenis, vodní sporty, 
animační programy, pokojová služba, služby 
lékaře, prádelna, fotograf a wifi internetové 
připojení v lobby.

TripAdvisor

ALL INCLUSIVE

OD 14.454 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 60 km 
• centrum města Side 4 km 
• písčitá pláž 250 m od hotelu, svoz 

zajištěn
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

skluzavky
• spa centrum, turecké lázně, fitness 

VILLA SIDE ★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, 3 a'la 
carte restaurace, 4 bary, venkovní bazén, vnitřní 
bazén, dětský bazén, skluzavky u bazénu, spa 
centrum, sauna, turecké lázně, masáže, salón 
krásy, peeling, fitness centrum, aerobik, vodní 
gymnastiku, vodní sporty, stolní tenis, kulečník, 
bowling, šachy, pétanque, herní místnost, 
internetová kavárna, denní a večerní animační 
program, obchody, služby lékaře, prádelna, 
parkoviště a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

ALL INCLUSIVE

OD 14.888 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 95 km 
• centrum města Alanya 22 km 
• soukromá písčitá pláž přímo u hotelu 
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén
• spa centrum, masáže, sauna, turecké 

lázně
• fitness centrum, aerobik

RUBI HOTEL ★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotelový komplex se skládá ze dvou budov, které 
jsou propojené podchodem, nabízí recepci, hlavní 
restauraci, 2 a’la carte restaurace, několika barů, 
venkovní bazén, vnitřní bazén, dětský bazén, spa 
centrum, turecké lázně, masáže, sauna, salón 
krásy, fitness centrum, aerobik, gymnastika, 
stolní tenis, pétanque, škola potápění, půjčovna 
motorových vozidel, animační program, živá 
hudba, tureckou noc, fotografa, prádelnu, služby 
lékaře a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 14.641 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 118 km
• 1 km město Alanya
• Kleopatřina pláž 30 m od hotelu
• slunečníky, lehátka a matrace za 

poplatek
• venkovní bazén, skluzavka
• turecké lázně, masáže, sauna
• dětský bazén, dětské postýlky

KLEOPATRA ROYAL PALM ★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel se skládá ze 3 budov a nabízí 24 hod. 
recepci, hlavní restauraci, 3 bary, venkovní bazén, 
bazén se skluzavkou, dětský bazén, turecké lázně, 
masáže, sauna, salon krásy, stolní tenis, kulečník, 
plážový volejbal, vodní sporty, animační programy, 
prádelna a konferenční místnost.

ALL INCLUSIVE

OD 15.862 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

3,5
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 40 km
• 7 km od města Kemer
• písčitě - oblázková pláž 90 m od 

hotelu
• venkovní bazén s jacuzzi, fitness 

centrum
• masáže, peeling, sauna, turecké lázně
• mini klub, dětský bazén, hřiště

FAME RESIDENCE GOYNUK ★★★★

TURECKO / KEMER
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 3 
a´la carte restaurace, 3 bary, venkovní bazén s 
jacuzzi, dětský bazén, bazén se třemi skluzavkami, 
masáže, peeling, turecké lázně, sauna, fitness 
centrum, kulečník, stolní tenis, vodní sporty, 
animační programy, pokojová služba, služby 
lékaře, prádelna, fotograf a wifi internetové 
připojení v lobby.

TripAdvisor

ALL INCLUSIVE

OD 14.454 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 60 km 
• centrum města Side 4 km 
• písčitá pláž 250 m od hotelu, svoz 

zajištěn
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

skluzavky
• spa centrum, turecké lázně, fitness 

VILLA SIDE ★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, 3 a'la 
carte restaurace, 4 bary, venkovní bazén, vnitřní 
bazén, dětský bazén, skluzavky u bazénu, spa 
centrum, sauna, turecké lázně, masáže, salón 
krásy, peeling, fitness centrum, aerobik, vodní 
gymnastiku, vodní sporty, stolní tenis, kulečník, 
bowling, šachy, pétanque, herní místnost, 
internetová kavárna, denní a večerní animační 
program, obchody, služby lékaře, prádelna, 
parkoviště a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

ALL INCLUSIVE

OD 14.888 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 95 km 
• centrum města Alanya 22 km 
• soukromá písčitá pláž přímo u hotelu 
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén
• spa centrum, masáže, sauna, turecké 

lázně
• fitness centrum, aerobik

RUBI HOTEL ★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotelový komplex se skládá ze dvou budov, které 
jsou propojené podchodem, nabízí recepci, hlavní 
restauraci, 2 a’la carte restaurace, několika barů, 
venkovní bazén, vnitřní bazén, dětský bazén, spa 
centrum, turecké lázně, masáže, sauna, salón 
krásy, fitness centrum, aerobik, gymnastika, 
stolní tenis, pétanque, škola potápění, půjčovna 
motorových vozidel, animační program, živá 
hudba, tureckou noc, fotografa, prádelnu, služby 
lékaře a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 14.641 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 118 km
• 1 km město Alanya
• Kleopatřina pláž 30 m od hotelu
• slunečníky, lehátka a matrace za 

poplatek
• venkovní bazén, skluzavka
• turecké lázně, masáže, sauna
• dětský bazén, dětské postýlky

KLEOPATRA ROYAL PALM ★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel se skládá ze 3 budov a nabízí 24 hod. 
recepci, hlavní restauraci, 3 bary, venkovní bazén, 
bazén se skluzavkou, dětský bazén, turecké lázně, 
masáže, sauna, salon krásy, stolní tenis, kulečník, 
plážový volejbal, vodní sporty, animační programy, 
prádelna a konferenční místnost.

ALL INCLUSIVE

OD 15.862 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

3,5
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 118 km
• 1 km město Alanya
• Kleopatřina pláž 30 m od hotelu
• slunečníky, lehátka a matrace za 

poplatek
• venkovní bazén, skluzavka
• turecké lázně, masáže, sauna
• dětský bazén, dětské postýlky

KLEOPATRA BEACH ★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel se skládá ze 3 budov a nabízí 24 hod. 
recepci, hlavní restauraci, 3 bary, venkovní bazén, 
bazén se skluzavkou, dětský bazén, turecké lázně, 
masáže, sauna, salon krásy, stolní tenis, kulečník, 
plážový volejbal, vodní sporty, animační programy, 
prádelna a konferenční místnost.

ALL INCLUSIVE

OD 16.505 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 60 km 
• centrum města Side 8 km 
• písčitá pláž 250 m od hotelu 
• ručníky, lehátka a slunečníky zdarma 
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

skluzavky
• spa centrum, fitness, dětské kluby, 

dětský bazén

BARUT B SUITES ★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, a’la carte 
restaurace, několik barů, venkovní bazén, vnitřní 
bazén, dětský bazén, bazén se skluzavkami, 
spa centrum, turecké lázně, sauna, masáže, 
peeling, kadeřnictví, fitness centrum, aerobic, 
stolní tenis, tenisový kurt, plážový volejbal, vodní 
sporty, biliard, animační programy, půjčovna 
motorových vozidel, obchody, fotograf, prádelna, 
služby lékaře, tel / fax, wifi internetové připojení, 
konferenční místnost.

TripAdvisor

4,5

• letiště Antalya 120 km
• 3 km město Konakli
• písčitě - oblázková pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka a matrace zdarma, 

osušky za poplatek
• venkovní bazén, plážový volejbal
• spa centrum, masáže, fitness centrum
• dětský klub, dětský bazén, hřiště

ANITAS HOTEL ★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel nabízí vstupní halu s 24 hod. recepcí, hlavní 
restauraci, 2 bary, venkovní bazén, dětský bazén, 
spa centrum, turecké lázně, sauna, masáže, 
kosmetický salon, fitness centrum, plážový 
volejbal, stolní tenis, šipky, vodní sporty, knihovna, 
denní a večerní animační program, služby lékaře, 
prádelna, čistírna, fotograf, obchody, parkoviště a 
wifi internetové připojení v lobby.

TripAdvisor

ALL INCLUSIVE

OD 16.523 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 135 km
• 3 km město Alanya
• písčitě - oblázková pláž 250 m
• slunečníky, lehátka zdarma, matrace 

za poplatek, osušky za depozit
• venkovní a vnitřní bazény, aquapark
• spa centrum, masáže, fitness centrum
• dětský bazén, aquapark, hřiště 

KAILA BEACH HOTEL ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel nabízí vstupní halu s 24 hod. recepcí, 
hlavní restauraci, 2 a´la carte restaurace, několik 
barů, venkovní a vnitřní bazény, dětský bazén a 
aquapark, spa centrum, turecké lázně, sauna, 
parní lázně, masáže, peeling, salon krásy, fitness 
centrum, stolní tenis, biliard, animační programy, 
půjčovna kol a motorových vozidel, prádelna, 
čistírna, služba žehlení, pokojová služba, služby 
lékaře, telefon, fax, wifi internetové připojení, 
konferenční prostory.

ALL INCLUSIVE

OD 12.890 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

BEZ STRAVY / SNÍDANĚ
POLOPENZE / ALL INCL.

OD 18.233 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

3,0

TripAdvisor

4,0
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 118 km
• 1 km město Alanya
• Kleopatřina pláž 30 m od hotelu
• slunečníky, lehátka a matrace za 

poplatek
• venkovní bazén, skluzavka
• turecké lázně, masáže, sauna
• dětský bazén, dětské postýlky

KLEOPATRA BEACH ★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel se skládá ze 3 budov a nabízí 24 hod. 
recepci, hlavní restauraci, 3 bary, venkovní bazén, 
bazén se skluzavkou, dětský bazén, turecké lázně, 
masáže, sauna, salon krásy, stolní tenis, kulečník, 
plážový volejbal, vodní sporty, animační programy, 
prádelna a konferenční místnost.

ALL INCLUSIVE

OD 16.505 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 60 km 
• centrum města Side 8 km 
• písčitá pláž 250 m od hotelu 
• ručníky, lehátka a slunečníky zdarma 
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

skluzavky
• spa centrum, fitness, dětské kluby, 

dětský bazén

BARUT B SUITES ★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, a’la carte 
restaurace, několik barů, venkovní bazén, vnitřní 
bazén, dětský bazén, bazén se skluzavkami, 
spa centrum, turecké lázně, sauna, masáže, 
peeling, kadeřnictví, fitness centrum, aerobic, 
stolní tenis, tenisový kurt, plážový volejbal, vodní 
sporty, biliard, animační programy, půjčovna 
motorových vozidel, obchody, fotograf, prádelna, 
služby lékaře, tel / fax, wifi internetové připojení, 
konferenční místnost.

TripAdvisor

4,5

• letiště Antalya 120 km
• 3 km město Konakli
• písčitě - oblázková pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka a matrace zdarma, 

osušky za poplatek
• venkovní bazén, plážový volejbal
• spa centrum, masáže, fitness centrum
• dětský klub, dětský bazén, hřiště

ANITAS HOTEL ★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel nabízí vstupní halu s 24 hod. recepcí, hlavní 
restauraci, 2 bary, venkovní bazén, dětský bazén, 
spa centrum, turecké lázně, sauna, masáže, 
kosmetický salon, fitness centrum, plážový 
volejbal, stolní tenis, šipky, vodní sporty, knihovna, 
denní a večerní animační program, služby lékaře, 
prádelna, čistírna, fotograf, obchody, parkoviště a 
wifi internetové připojení v lobby.

TripAdvisor

ALL INCLUSIVE

OD 16.523 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 135 km
• 3 km město Alanya
• písčitě - oblázková pláž 250 m
• slunečníky, lehátka zdarma, matrace 

za poplatek, osušky za depozit
• venkovní a vnitřní bazény, aquapark
• spa centrum, masáže, fitness centrum
• dětský bazén, aquapark, hřiště 

KAILA BEACH HOTEL ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel nabízí vstupní halu s 24 hod. recepcí, 
hlavní restauraci, 2 a´la carte restaurace, několik 
barů, venkovní a vnitřní bazény, dětský bazén a 
aquapark, spa centrum, turecké lázně, sauna, 
parní lázně, masáže, peeling, salon krásy, fitness 
centrum, stolní tenis, biliard, animační programy, 
půjčovna kol a motorových vozidel, prádelna, 
čistírna, služba žehlení, pokojová služba, služby 
lékaře, telefon, fax, wifi internetové připojení, 
konferenční prostory.

ALL INCLUSIVE

OD 12.890 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

BEZ STRAVY / SNÍDANĚ
POLOPENZE / ALL INCL.

OD 18.233 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

3,0

TripAdvisor

4,0
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 120 km
• 500 m město Konakli
• písčitě - oblázková pláž u hotelu
• lehátka, slunečníky a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, aquapark
• spa centrum, fitness centrum, plážový 

volejbal
• mini klub, dětské bazény, hřiště

ROYAL GARDEN BEACH ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel nabízí vstupní halu s 24 hod. recepcí, hlavní 
restauraci, 4 a´la carte restaurace, 5 barů, 2 
venkovní bazény, vnitřní bazén, dětské bazény 
se skluzavkami, aquapark, spa centrum, turecké 
lázně, parní lázně, sauna, masáže, peeling, 
kadeřnictví, fitness centrum, step - aerobik, vodní 
gymnastika, plážový volejbal, plážový fotbal, 
kulečník, stolní tenis, šipky, pétanque, diskotéka, 
animační programy, služby lékaře, prádelna, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 13.296 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 55 km 
• centrum města Side 8 km 
• písčitá pláž 260 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

skluzavky
• wellness centrum, masáže, sauna, 

turecké lázně

SIDE BREEZE ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí vstupní halu s 24 hod. recepcí, 
hlavní restauraci, 2 a’la carte restaurace, 5 barů, 
venkovní bazény, vnitřní bazén, dětský bazén se 
skluzavkami, wellness centrum, masáže, sauna, 
turecké lázně, kosmetický salón, kadeřnictví, 
fitness centrum, aerobik, plážový volejbal, 
kulečník, stolní tenis, diskotéka, turecká noc, 
animační program, prádelna, čistírna, služby 
lékaře, služby fotografa, půjčovna motorových 
vozidel, svoz do centra města Side a Manavgat, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení. 

ALL INCLUSIVE

OD 13.590 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 65 km 
• centrum města Side 8 km 
• písčitá pláž 300 m od hotelu  
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

skluzavky
• spa centrum, fitness centrum
• dětský klub, dětský bazén

GRAND SEKER ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel se skládá z několika budov, nabízí 
recepci, hlavní restauraci, několik barů, venkovní 
bazén, vnitřní bazén, dětský bazén, bazén se 
skluzavkami, spa centrum, turecké lázně, sauna, 
masáže, kadeřnictví, fitness centrum, plážový 
volejbal, pétanque, billiard, tenis, šipky, obchody, 
anmační programy, služby lékaře, prádelna, trezor 
na recepci, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 13.590 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 55 km 
• centrum města Side 5 km 
• písčitá pláž 350 m od hotelu, svoz 

zajištěn 
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

aquapark
• spa centrum, masáže, fitness centrum

NARCIA RESORT HOTEL ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel se skládá z hlavní budovy a 3 vedlejších 
budov, nabízí vstupní halu s recepcí, hlavní 
restauraci, 2 a´la carte restaurace, 7 barů, venkovní 
bazény, vnitřní bazén, dětský bazén, aquapark se 
sedmi skluzavkami, spa centrum, masáže, sauna, 
turecké lázně, parní lázně, kadeřnictví, fitness 
centrum, stolní tenis, šipky, karetní hry, vodní 
sporty, knihovna, večerní představení, denní a 
večerní animační program, služby lékaře, prádelna, 
fotografa, obchody, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení v lobby.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 13.690 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 120 km
• 500 m město Konakli
• písčitě - oblázková pláž u hotelu
• lehátka, slunečníky a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, aquapark
• spa centrum, fitness centrum, plážový 

volejbal
• mini klub, dětské bazény, hřiště

ROYAL GARDEN BEACH ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel nabízí vstupní halu s 24 hod. recepcí, hlavní 
restauraci, 4 a´la carte restaurace, 5 barů, 2 
venkovní bazény, vnitřní bazén, dětské bazény 
se skluzavkami, aquapark, spa centrum, turecké 
lázně, parní lázně, sauna, masáže, peeling, 
kadeřnictví, fitness centrum, step - aerobik, vodní 
gymnastika, plážový volejbal, plážový fotbal, 
kulečník, stolní tenis, šipky, pétanque, diskotéka, 
animační programy, služby lékaře, prádelna, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 13.296 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 55 km 
• centrum města Side 8 km 
• písčitá pláž 260 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

skluzavky
• wellness centrum, masáže, sauna, 

turecké lázně

SIDE BREEZE ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí vstupní halu s 24 hod. recepcí, 
hlavní restauraci, 2 a’la carte restaurace, 5 barů, 
venkovní bazény, vnitřní bazén, dětský bazén se 
skluzavkami, wellness centrum, masáže, sauna, 
turecké lázně, kosmetický salón, kadeřnictví, 
fitness centrum, aerobik, plážový volejbal, 
kulečník, stolní tenis, diskotéka, turecká noc, 
animační program, prádelna, čistírna, služby 
lékaře, služby fotografa, půjčovna motorových 
vozidel, svoz do centra města Side a Manavgat, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení. 

ALL INCLUSIVE

OD 13.590 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 65 km 
• centrum města Side 8 km 
• písčitá pláž 300 m od hotelu  
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

skluzavky
• spa centrum, fitness centrum
• dětský klub, dětský bazén

GRAND SEKER ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel se skládá z několika budov, nabízí 
recepci, hlavní restauraci, několik barů, venkovní 
bazén, vnitřní bazén, dětský bazén, bazén se 
skluzavkami, spa centrum, turecké lázně, sauna, 
masáže, kadeřnictví, fitness centrum, plážový 
volejbal, pétanque, billiard, tenis, šipky, obchody, 
anmační programy, služby lékaře, prádelna, trezor 
na recepci, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 13.590 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 55 km 
• centrum města Side 5 km 
• písčitá pláž 350 m od hotelu, svoz 

zajištěn 
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

aquapark
• spa centrum, masáže, fitness centrum

NARCIA RESORT HOTEL ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel se skládá z hlavní budovy a 3 vedlejších 
budov, nabízí vstupní halu s recepcí, hlavní 
restauraci, 2 a´la carte restaurace, 7 barů, venkovní 
bazény, vnitřní bazén, dětský bazén, aquapark se 
sedmi skluzavkami, spa centrum, masáže, sauna, 
turecké lázně, parní lázně, kadeřnictví, fitness 
centrum, stolní tenis, šipky, karetní hry, vodní 
sporty, knihovna, večerní představení, denní a 
večerní animační program, služby lékaře, prádelna, 
fotografa, obchody, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení v lobby.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 13.690 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 85 km 
• centrum města Alanya 36 km 
• písčitá pláž přímo u hotelu 
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

skluzavky
• spa centrum, turecké lázně, fitness 

centrum

STELLA BEACH HOTEL ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 
2 a´la carte restaurace, několik barů, venkovní 
bazén, vnitřní bazén, dětský bazén, skluzavky 
u bazénu, spa centrum, turecké lázně, sauna, 
masáže, jacuzzi, fitness centrum, gymnastika, 
aerobik, volejbal, stolní tenis, kulečník, šipky, vodní 
sporty, animační programy, diskotéka, fotograf, 
obchody, služby lékaře, prádelna, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 13.726 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 110 km
• 25 km město Alanya
• písčitě - oblázková pláž 50 m od 

hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, fitness 

centrum
• mini klub, dětský bazén, kino

AYDINBEY GOLD DREAMS ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel má vstupní halu s 24 hod. recepcí, hlavní 
restauraci, 2 a´la carte restaurace, několik barů, 
venkovní a vnitřní bazény, skluzavky u bazénu, 
dětský bazén, spa centrum, sauna, turecké lázně, 
masáže, peeling, salón krásy, kadeřnictví, fitness 
centrum, šipky, basketbal, volejbal, gymnastika, 
aerobik, stolní tenis, animační programy, vodní 
sporty, biliard, internetová kavárna, obchody, 
půjčovna motorových vozidel, fotograf, prádelna, 
služby lékaře, tel / fax, konferenční místnosti, wifi 
internetové připojení.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 14.298 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 125 km
• 4 km město Alanya
• písčitě - oblázková pláž 95 m
• slunečníky, lehátka zdarma, osušky na 

depozit
• venkovní bazén, stolní tenis, šipky
• spa centrum, masáže, sauna, turecké 

lázně

DIAMOND HILL RESORT ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel nabízí vstupní halu s 24 hod. recepcí, hlavní 
restauraci, a´la carte restauraci, 5 barů, venkovní a 
vnitřní bazény, dětský bazén, skluzavky u bazénu, 
spa centrum, sauna, turecké lázně, parní lázně, 
masáže, peeling, kadeřnictví, fitness centrum, 
vodní gymnastika, plážový volejbal, stolní tenis, 
šipky, vodní sporty, herní místnost, biliard, 
animační programy, pokojová služba, služby 
lékaře, prádelna, čistírna, fotograf, obchody, 
půjčovna motorových vozidel, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 14.003 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 90 km 
• centrum města Alanya 25 km 
• 3 písčité pláže přímo u hotelu 
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén
• spa centrum, masáže, sauna, turecké 

lázně
• dětský klub, dětský bazén, hřiště

UTOPIA BEACH ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel nabízí vstupní halu s 24 hod. recepcí, hlavní 
restauraci, 2 a‘la carte restaurace, 4 bary, venkovní 
bazény, vnitřní bazén, dětský bazén, spa centrum, 
masáže, sauna, turecké lázně, kosmetický salon, 
salon krásy, fitness centrum, step, aerobik, 
zumba, pilates, strečink, tabata, fitball, mini fotbal, 
minigolf, basketbal, plážový volejbal, tenis, šipky, 
lukostřelbu, potápění, kino, animační programy, 
diskotéku, živá hudba, fotografa, pokojová služba, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 14.920 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

TripAdvisor

3,0

TripAdvisor

4,0
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 85 km 
• centrum města Alanya 36 km 
• písčitá pláž přímo u hotelu 
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

skluzavky
• spa centrum, turecké lázně, fitness 

centrum

STELLA BEACH HOTEL ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 
2 a´la carte restaurace, několik barů, venkovní 
bazén, vnitřní bazén, dětský bazén, skluzavky 
u bazénu, spa centrum, turecké lázně, sauna, 
masáže, jacuzzi, fitness centrum, gymnastika, 
aerobik, volejbal, stolní tenis, kulečník, šipky, vodní 
sporty, animační programy, diskotéka, fotograf, 
obchody, služby lékaře, prádelna, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 13.726 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 110 km
• 25 km město Alanya
• písčitě - oblázková pláž 50 m od 

hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, fitness 

centrum
• mini klub, dětský bazén, kino

AYDINBEY GOLD DREAMS ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel má vstupní halu s 24 hod. recepcí, hlavní 
restauraci, 2 a´la carte restaurace, několik barů, 
venkovní a vnitřní bazény, skluzavky u bazénu, 
dětský bazén, spa centrum, sauna, turecké lázně, 
masáže, peeling, salón krásy, kadeřnictví, fitness 
centrum, šipky, basketbal, volejbal, gymnastika, 
aerobik, stolní tenis, animační programy, vodní 
sporty, biliard, internetová kavárna, obchody, 
půjčovna motorových vozidel, fotograf, prádelna, 
služby lékaře, tel / fax, konferenční místnosti, wifi 
internetové připojení.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 14.298 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 125 km
• 4 km město Alanya
• písčitě - oblázková pláž 95 m
• slunečníky, lehátka zdarma, osušky na 

depozit
• venkovní bazén, stolní tenis, šipky
• spa centrum, masáže, sauna, turecké 

lázně

DIAMOND HILL RESORT ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel nabízí vstupní halu s 24 hod. recepcí, hlavní 
restauraci, a´la carte restauraci, 5 barů, venkovní a 
vnitřní bazény, dětský bazén, skluzavky u bazénu, 
spa centrum, sauna, turecké lázně, parní lázně, 
masáže, peeling, kadeřnictví, fitness centrum, 
vodní gymnastika, plážový volejbal, stolní tenis, 
šipky, vodní sporty, herní místnost, biliard, 
animační programy, pokojová služba, služby 
lékaře, prádelna, čistírna, fotograf, obchody, 
půjčovna motorových vozidel, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 14.003 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 90 km 
• centrum města Alanya 25 km 
• 3 písčité pláže přímo u hotelu 
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén
• spa centrum, masáže, sauna, turecké 

lázně
• dětský klub, dětský bazén, hřiště

UTOPIA BEACH ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel nabízí vstupní halu s 24 hod. recepcí, hlavní 
restauraci, 2 a‘la carte restaurace, 4 bary, venkovní 
bazény, vnitřní bazén, dětský bazén, spa centrum, 
masáže, sauna, turecké lázně, kosmetický salon, 
salon krásy, fitness centrum, step, aerobik, 
zumba, pilates, strečink, tabata, fitball, mini fotbal, 
minigolf, basketbal, plážový volejbal, tenis, šipky, 
lukostřelbu, potápění, kino, animační programy, 
diskotéku, živá hudba, fotografa, pokojová služba, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 14.920 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

TripAdvisor

3,0

TripAdvisor

4,0
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 60 km 
• centrum města Side 1,5 km 
• soukromá písčitá pláž 150 m hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

aquapark
• spa centrum, turecké lázně, fitness 

centrum

SIDE PRENSES RESORT SPA ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí vstupní halu s recepcí, hlavní 
restauraci, 2 a´la carte restaurace, několik barů, 
venkovní bazény, vnitřní bazén, dětský bazén, 
aquapark, spa centrum, turecké lázně, sauna, 
parní lázně, masáže, fitness centrum, stolní 
tenis, šipky, vodní sporty, herní místnost (biliard, 
počítačové hry), animační program, večerní show, 
turecká noc, obchody, půjčovna motorových 
vozidel, služby lékaře, prádelna, čistírna, pokojová 
služba, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 15.022 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• *etiště Antalya 70 km 
• centrum města Manavgat 7 km 
• písčitě - oblázková pláž 250 m od 

hotelu 
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

skluzavky
• spa centrum, fitness centrum

DIAMOND PREMIUM HOTEL AND SPA ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí vstupní halu s recepcí, hlavní 
restauraci, 2 a'la carte restaurace, 9 barů, venkovní 
bazén, vnitřní bazén, dětský bazén, bazén 
se skluzavkami, spa centrum, sauna, turecké 
lázně, parní lázně, masáže, jacuzzi, salon krásy, 
kadeřnictví, fitness centrum, vodní gymnastika, 
aerobik, zumba, kulečník, plážový volejbal, jízdy 
na koni, animační program, živá hudba, prádelna 
a čistírna, služby lékaře, fotografa, půjčovnu 
motorových vozidel, konferenční prostory a wifi  
internetové připojení.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 15.605 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 95 km 
• centrum města Alanya 22 km 
• písčitá pláž 100 m od hotelu 
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén
• spa centrum, masáže, sauna, turecké 

lázně
• fitness centrum, aerobik, volejbal

UTOPIA RESORT ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 
2 a‘la carte restaurace, několik barů, venkovní 
bazény, vnitřní bazén, dětský bazén, spa centrum, 
masáže, sauna, turecké lázně, terapie, salon krásy,  
fitness centrum, step, aerobik, zumba, pilates, mini 
fotbal, minigolf, basketbal, plážový volejbal, tenis, 
stolní tenis, šipky, paintball, lukostřelba, kino, vodní 
sporty, potápění, animační programy, diskotéka, 
půjčovna motorových vozidel, fotografa, pokojová 
služba, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 15.057 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 90 km
• 5 km město Avsallar
• písčitě - štěrková pláž 600 m
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, aquapark
• spa centrum, fitness centrum
• mini klub, dětské bazény, aquapark

LONG BEACH HARMONY ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 3 
a’la carte restaurace,, 8 barů, venkovní a vnitřní 
bazény, aquapark, dětský bazén s aquaparkem, 
spa centrum, turecké lázně, sauna, masáže, 
peeling, salon krásy, kadeřnictví, fitness centrum, 
vodní gymnastika, basketbal, plážový volejbal, 
mini golf, lukostřelba, tenisový kurt, biliard, 
bowling, vodní sporty, potápění, lanový park, 
lunapark, kino, diskotéka, animační programy, wifi 
internetové připojení, konferenční prostory.

ALL INCLUSIVE

OD 15.674 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 60 km 
• centrum města Side 1,5 km 
• soukromá písčitá pláž 150 m hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

aquapark
• spa centrum, turecké lázně, fitness 

centrum

SIDE PRENSES RESORT SPA ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí vstupní halu s recepcí, hlavní 
restauraci, 2 a´la carte restaurace, několik barů, 
venkovní bazény, vnitřní bazén, dětský bazén, 
aquapark, spa centrum, turecké lázně, sauna, 
parní lázně, masáže, fitness centrum, stolní 
tenis, šipky, vodní sporty, herní místnost (biliard, 
počítačové hry), animační program, večerní show, 
turecká noc, obchody, půjčovna motorových 
vozidel, služby lékaře, prádelna, čistírna, pokojová 
služba, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 15.022 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• *etiště Antalya 70 km 
• centrum města Manavgat 7 km 
• písčitě - oblázková pláž 250 m od 

hotelu 
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

skluzavky
• spa centrum, fitness centrum

DIAMOND PREMIUM HOTEL AND SPA ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí vstupní halu s recepcí, hlavní 
restauraci, 2 a'la carte restaurace, 9 barů, venkovní 
bazén, vnitřní bazén, dětský bazén, bazén 
se skluzavkami, spa centrum, sauna, turecké 
lázně, parní lázně, masáže, jacuzzi, salon krásy, 
kadeřnictví, fitness centrum, vodní gymnastika, 
aerobik, zumba, kulečník, plážový volejbal, jízdy 
na koni, animační program, živá hudba, prádelna 
a čistírna, služby lékaře, fotografa, půjčovnu 
motorových vozidel, konferenční prostory a wifi  
internetové připojení.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 15.605 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 95 km 
• centrum města Alanya 22 km 
• písčitá pláž 100 m od hotelu 
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén
• spa centrum, masáže, sauna, turecké 

lázně
• fitness centrum, aerobik, volejbal

UTOPIA RESORT ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 
2 a‘la carte restaurace, několik barů, venkovní 
bazény, vnitřní bazén, dětský bazén, spa centrum, 
masáže, sauna, turecké lázně, terapie, salon krásy,  
fitness centrum, step, aerobik, zumba, pilates, mini 
fotbal, minigolf, basketbal, plážový volejbal, tenis, 
stolní tenis, šipky, paintball, lukostřelba, kino, vodní 
sporty, potápění, animační programy, diskotéka, 
půjčovna motorových vozidel, fotografa, pokojová 
služba, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 15.057 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 90 km
• 5 km město Avsallar
• písčitě - štěrková pláž 600 m
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, aquapark
• spa centrum, fitness centrum
• mini klub, dětské bazény, aquapark

LONG BEACH HARMONY ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 3 
a’la carte restaurace,, 8 barů, venkovní a vnitřní 
bazény, aquapark, dětský bazén s aquaparkem, 
spa centrum, turecké lázně, sauna, masáže, 
peeling, salon krásy, kadeřnictví, fitness centrum, 
vodní gymnastika, basketbal, plážový volejbal, 
mini golf, lukostřelba, tenisový kurt, biliard, 
bowling, vodní sporty, potápění, lanový park, 
lunapark, kino, diskotéka, animační programy, wifi 
internetové připojení, konferenční prostory.

ALL INCLUSIVE

OD 15.674 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 55 km 
• centrum města Side 8 km 
• písčitá pláž přímo u hotelu 
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén
• spa centrum, masáže, sauna
• dětský klub, dětský bazén, dětské 

menu 

ALBA QUEEN ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí vstupní halu s recepcí, hlavní 
restauraci, 2 a'la carte restaurace, několik 
barů, venkovní a vnitřní bazén, dětský bazén se 
skluzavkami, spa centrum, saunu, parní lázně, 
masáže, peeling, biliard, bowling, tenisový kurt, 
gymnastika, šipky, volejbal, fotbal, zumba, vodní 
sporty, živá hudba, diskotéka, služby lékaře, 
obchody, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 15.799 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 75 km 
• centrum města Manavgat 15 km 
• písčitě - oblázková pláž 50 m od hotelu  
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

skluzavky
• spa centrum, masáže, sauna, fitness 

centrum

CALIDO MARIS ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí vstupní halu s 24 hod. recepcí, hlavní 
restauraci, 2 a'la carte restaurace, několik barů, 
venkovní bazén, vnitřní bazén, dětský bazén, 
bazén se skluzavkami, spa centrum, sauna, 
turecké lázně, masáže, kadeřnictví, terapie, 
fitness centrum, vodní sporty, internetový koutek, 
prádelna, služby lékaře, fotografa, obchody a 
konferenční prostory.

ALL INCLUSIVE

OD 15.960 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 72 km 
• centrum města Manavgat 12 km 
• soukromá písčitě - oblázková pláž 

přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

skluzavky
• spa centrum, masáže, sauna

SEADEN SEA PLANET RESORT ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotelový resort nabízí vstupní halu s recepcí, 
hlavní restauraci, 5 a'la carte restaurací, 8 barů, 
venkovní bazény, vnitřní bazény, bazén se 
skluzavkami, dětský bazén, spa centrum, sauna, 
turecké lázně, parní lázně, masáže, salón krásy, 
kosmetický salón, kadeřnictví, fitness centrum, 
aerobik, tenisový kurt, plážový volejbal, biliard, 
bowling, videohry, noční klub, animační program, 
pokojová služba, služby lékaře, prádelna, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 15.879 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 40 km
• přímo v městečku Bogazkent
• písčitě - oblázková pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, fitness 

centrum
• spa centrum, dětský bazén, aquapark

CRYSTAL FAMILY RESORT ★★★★★

TURECKO / BELEK
Hotel má vstupní halu s recepcí, hlavní restauraci, 
3 a´la carte restaurace, několik barů, venkovní a 
vnitřní bazén, dětský bazén, skluzavky u bazénu, 
aquapark, spa centrum, jacuzzi, sauna, turecké 
lázně, parní lázně, masáže, peeling, salon krásy, 
kadeřnictví, fitness centrum, tenisové kurty, mini 
golf, kino, plážový volejbal, stolní tenis, vodní 
sporty, herní centrum, animační programy, wifi 
internetové připojení, konferenční prostory.

TripAdvisor

ULTIMATE ALL INCL.

OD 16.064 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

3,0
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 55 km 
• centrum města Side 8 km 
• písčitá pláž přímo u hotelu 
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén
• spa centrum, masáže, sauna
• dětský klub, dětský bazén, dětské 

menu 

ALBA QUEEN ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí vstupní halu s recepcí, hlavní 
restauraci, 2 a'la carte restaurace, několik 
barů, venkovní a vnitřní bazén, dětský bazén se 
skluzavkami, spa centrum, saunu, parní lázně, 
masáže, peeling, biliard, bowling, tenisový kurt, 
gymnastika, šipky, volejbal, fotbal, zumba, vodní 
sporty, živá hudba, diskotéka, služby lékaře, 
obchody, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 15.799 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 75 km 
• centrum města Manavgat 15 km 
• písčitě - oblázková pláž 50 m od hotelu  
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

skluzavky
• spa centrum, masáže, sauna, fitness 

centrum

CALIDO MARIS ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí vstupní halu s 24 hod. recepcí, hlavní 
restauraci, 2 a'la carte restaurace, několik barů, 
venkovní bazén, vnitřní bazén, dětský bazén, 
bazén se skluzavkami, spa centrum, sauna, 
turecké lázně, masáže, kadeřnictví, terapie, 
fitness centrum, vodní sporty, internetový koutek, 
prádelna, služby lékaře, fotografa, obchody a 
konferenční prostory.

ALL INCLUSIVE

OD 15.960 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 72 km 
• centrum města Manavgat 12 km 
• soukromá písčitě - oblázková pláž 

přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

skluzavky
• spa centrum, masáže, sauna

SEADEN SEA PLANET RESORT ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotelový resort nabízí vstupní halu s recepcí, 
hlavní restauraci, 5 a'la carte restaurací, 8 barů, 
venkovní bazény, vnitřní bazény, bazén se 
skluzavkami, dětský bazén, spa centrum, sauna, 
turecké lázně, parní lázně, masáže, salón krásy, 
kosmetický salón, kadeřnictví, fitness centrum, 
aerobik, tenisový kurt, plážový volejbal, biliard, 
bowling, videohry, noční klub, animační program, 
pokojová služba, služby lékaře, prádelna, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 15.879 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 40 km
• přímo v městečku Bogazkent
• písčitě - oblázková pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, fitness 

centrum
• spa centrum, dětský bazén, aquapark

CRYSTAL FAMILY RESORT ★★★★★

TURECKO / BELEK
Hotel má vstupní halu s recepcí, hlavní restauraci, 
3 a´la carte restaurace, několik barů, venkovní a 
vnitřní bazén, dětský bazén, skluzavky u bazénu, 
aquapark, spa centrum, jacuzzi, sauna, turecké 
lázně, parní lázně, masáže, peeling, salon krásy, 
kadeřnictví, fitness centrum, tenisové kurty, mini 
golf, kino, plážový volejbal, stolní tenis, vodní 
sporty, herní centrum, animační programy, wifi 
internetové připojení, konferenční prostory.

TripAdvisor

ULTIMATE ALL INCL.

OD 16.064 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

3,0
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 90 km
• 5 km město Avsallar
• písčitě - štěrková pláž 600 m
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, aquapark
• spa centrum, fitness centrum, tenisové 

kurty
• mini klub, dětské bazény, aquapark

LONG BEACH RESORT ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotelový komplex nabízí 24 hod. recepci, hlavní 
restauraci, 3 a’la carte restaurace, velké množství 
barů, venkovní a vnitřní bazény, dětské bazény, 
aquapark, spa centrum, turecké lázně, sauna, 
salon krásy, peeling, masáže, kadeřnictví, fitness 
centrum, vodní gymnastika, basketbal, plážový 
volejbal, lukostřelba, stolní tenis, tenisové kurty, 
šachy, biliard, bowling, vodní sporty, potápění, 
lanový park, lunapark, kino, animační programy, 
obchody, wifi internetové připojení, konferenční 
místnosti.

ALL INCLUSIVE

OD 16.070 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 155 km 
• centrum města Alanya 17 km 
• písčité pláž 350 m od hotelu, svoz 

zajištěn
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazény, vnitřní bazény
• spa centrum, masáže, sauna, fitness 

centrum

UTOPIA WORLD ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotelový resort nabízí vstupní halu s 24 hod. 
recepcí, hlavní restauraci, 3 a‘la carte restaurace 
8 barů, venkovní bazény, vnitřní bazény, dětské 
bazény, aquapark, spa centrum, sauna, masáže, 
turecké lázně, parní lázně, manikúra, pedikúra, 
kadeřnictví, fitness centrum, jóga, pilates, aerobik, 
tenisový kurt, basketbal, plážový volejbal, biliard, 
animační program, živá hudba, diskotéka, karaoke, 
prádelna, čistírna, služby lékaře, pokojová služba, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 16.224 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 70 km 
• centrum města Manavgat 10 km 
• soukromá písčitě - oblázková pláž 

přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén
• spa centrum, masáže, sauna
• fitness centrum

SEADEN SEA WORLD ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí vstupní halu s 24 hod. recepcí, hlavní 
restauraci, 3 a'la carte restaurace, několik barů, 
3 venkovní bazény, vnitřní bazén, dětský bazén, 
spa centrum, turecké lázně, parní lázně, sauna, 
masáže, kadeřnictví, salon krásy, fitness centrum, 
aerobik, tenisové kurty, fotbal, plážový volejbal, 
lekce tance, stolní tenis, minigolf, lukostřelba, 
animační program, diskotéka, bingo, půjčovna 
motorových vozidel, prádelna, služby lékaře, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 16.175 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 40 km
• městečko Bogazkent 3 km
• písčitá pláž 250 m
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, spa centrum
• fitness centrum, tenisový kurt, plážový 

volejbal
• dětské kluby, dětské bazény, hřiště

CRYSTAL WATERWORLD ★★★★★

TURECKO / BELEK
Hotelový komplex nabízí vstupní halu s 24 hod. 
recepcí, hlavní restauraci, 5 a´la carte restaurací, 
14 barů, venkovní a vnitřní bazény, dětské bazény, 
bazén pro miminka, aquapark, spa centrum, 
masáže, jacuzzi, kosmetický salon, kadeřnictví, 
fitness centrum, jóga, aerobik, tenisový kurt, 
plážový volejbal, stolní tenis, vodní sporty, kino, 
animační program, pokojová služba, prádelna, 
čistírna, služba žehlení, služby lékaře, obchody, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 16.335 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 90 km
• 5 km město Avsallar
• písčitě - štěrková pláž 600 m
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, aquapark
• spa centrum, fitness centrum, tenisové 

kurty
• mini klub, dětské bazény, aquapark

LONG BEACH RESORT ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotelový komplex nabízí 24 hod. recepci, hlavní 
restauraci, 3 a’la carte restaurace, velké množství 
barů, venkovní a vnitřní bazény, dětské bazény, 
aquapark, spa centrum, turecké lázně, sauna, 
salon krásy, peeling, masáže, kadeřnictví, fitness 
centrum, vodní gymnastika, basketbal, plážový 
volejbal, lukostřelba, stolní tenis, tenisové kurty, 
šachy, biliard, bowling, vodní sporty, potápění, 
lanový park, lunapark, kino, animační programy, 
obchody, wifi internetové připojení, konferenční 
místnosti.

ALL INCLUSIVE

OD 16.070 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 155 km 
• centrum města Alanya 17 km 
• písčité pláž 350 m od hotelu, svoz 

zajištěn
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazény, vnitřní bazény
• spa centrum, masáže, sauna, fitness 

centrum

UTOPIA WORLD ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotelový resort nabízí vstupní halu s 24 hod. 
recepcí, hlavní restauraci, 3 a‘la carte restaurace 
8 barů, venkovní bazény, vnitřní bazény, dětské 
bazény, aquapark, spa centrum, sauna, masáže, 
turecké lázně, parní lázně, manikúra, pedikúra, 
kadeřnictví, fitness centrum, jóga, pilates, aerobik, 
tenisový kurt, basketbal, plážový volejbal, biliard, 
animační program, živá hudba, diskotéka, karaoke, 
prádelna, čistírna, služby lékaře, pokojová služba, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 16.224 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 70 km 
• centrum města Manavgat 10 km 
• soukromá písčitě - oblázková pláž 

přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén
• spa centrum, masáže, sauna
• fitness centrum

SEADEN SEA WORLD ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí vstupní halu s 24 hod. recepcí, hlavní 
restauraci, 3 a'la carte restaurace, několik barů, 
3 venkovní bazény, vnitřní bazén, dětský bazén, 
spa centrum, turecké lázně, parní lázně, sauna, 
masáže, kadeřnictví, salon krásy, fitness centrum, 
aerobik, tenisové kurty, fotbal, plážový volejbal, 
lekce tance, stolní tenis, minigolf, lukostřelba, 
animační program, diskotéka, bingo, půjčovna 
motorových vozidel, prádelna, služby lékaře, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 16.175 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 40 km
• městečko Bogazkent 3 km
• písčitá pláž 250 m
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, spa centrum
• fitness centrum, tenisový kurt, plážový 

volejbal
• dětské kluby, dětské bazény, hřiště

CRYSTAL WATERWORLD ★★★★★

TURECKO / BELEK
Hotelový komplex nabízí vstupní halu s 24 hod. 
recepcí, hlavní restauraci, 5 a´la carte restaurací, 
14 barů, venkovní a vnitřní bazény, dětské bazény, 
bazén pro miminka, aquapark, spa centrum, 
masáže, jacuzzi, kosmetický salon, kadeřnictví, 
fitness centrum, jóga, aerobik, tenisový kurt, 
plážový volejbal, stolní tenis, vodní sporty, kino, 
animační program, pokojová služba, prádelna, 
čistírna, služba žehlení, služby lékaře, obchody, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 16.335 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 75 km 
• centrum města Manavgat 12 km 
• písčitá pláž 200 m od hotelu 
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

aquapark
• spa centrum, fitness centrum
• dětský klub, dětský bazén, hřiště

CLUB TURAN PRINCE ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotelový komplex nabízí 24 hod. recepci, hlavní 
restauraci, 3 a´la carte restaurace, 8 barů, 
venkovní bazény, vnitřní bazény, dětský bazén, 
spa centrum, masáže, sauna, turecké lázně, parní 
lázně, jacuzzi, salon krásy, kadeřnictví, fitness 
centrum, step aerobik, tenisový kurt, basketbal, 
volejbal, fotbal, plážový volejbal, minigolf, kulečník, 
lunapark, zoo, diskotéka, animační program, 
služby lékaře, prádelna, půjčovna motorových 
vozidel, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 16.622 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 60 km 
• centrum města Side 1 km 
• soukromá písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, bazény, 

aquapark
• spa centrum, masáže, sauna, fitness 

centrum

SUENO BEACH SIDE ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotelový komplex nabízí 24 hod. recepci, hlavní 
restaurací, 6 a´la carte restaurací,13 barů, 
venkovní bazény, vnitřní bazén, dětský bazén, 
aquapark, spa centrum, masáže, turecké lázně, 
sauna, parní lázně, jacuzzi, kosmetické služby, 
fitness centrum, pilates, aerobik, plážový volejbal, 
basketbal, tenisový kurt, fotbal, minigolf, kulečník, 
bowling, lunapark, kino, diskotéka, animační 
program, pokojová služba, prádelna, čistírna, 
služby lékaře a wifi internetové připojení.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 16.780 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 60 km 
• centrum města Side 4,8 km 
• písčitá pláž přímo u hotelu 
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

aquapark
• masáže, sauna, turecké lázně, fitness 

centrum 

KIRMAN CALYPTUS ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 
2 a’la carte restaurace, několik barů, venkovní 
bazény, vnitřní bazény, dětský bazén, aquapark, 
spa centrum, turecké lázně, sauna, masáže, 
salón krásy, kosmetický salón, kadeřnictví, fitness 
centrum, aerobik, step, basketbal, stolní tenis, 
pétanque, šipky, billiard, prádelna, čistírna, služby 
lékaře, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 16.730 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 55 km 
• centrum města Side 11 km 
• soukromá písčitá pláž 200 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén
• spa centrum, masáže, fitness centrum
• dětský klub, dětský bazén, hřiště

NOVUM GARDEN ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, a’la 
carte restauraci, několik barů, venkovní bazén, 
vnitřní bazén, dětský bazén, spa centrum, termální 
lázně, turecké lázně, sauna, jacuzzi, masáže, 
solarium, salón krásy, kadeřnictví, fitness centrum, 
tenisový kurt, stolní tenis, billiard, basketbal, 
fotbal, plážový volejbal, golf, minigolf, aerobik, 
vodní gymnastika, animační program, kino, noční 
klub, služby lékaře, prádelna, čistírna, půjčovna 
motorových vozidel, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení.

TripAdvisor

ALL INCLUSIVE

OD 16.827 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 75 km 
• centrum města Manavgat 12 km 
• písčitá pláž 200 m od hotelu 
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

aquapark
• spa centrum, fitness centrum
• dětský klub, dětský bazén, hřiště

CLUB TURAN PRINCE ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotelový komplex nabízí 24 hod. recepci, hlavní 
restauraci, 3 a´la carte restaurace, 8 barů, 
venkovní bazény, vnitřní bazény, dětský bazén, 
spa centrum, masáže, sauna, turecké lázně, parní 
lázně, jacuzzi, salon krásy, kadeřnictví, fitness 
centrum, step aerobik, tenisový kurt, basketbal, 
volejbal, fotbal, plážový volejbal, minigolf, kulečník, 
lunapark, zoo, diskotéka, animační program, 
služby lékaře, prádelna, půjčovna motorových 
vozidel, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 16.622 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 60 km 
• centrum města Side 1 km 
• soukromá písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, bazény, 

aquapark
• spa centrum, masáže, sauna, fitness 

centrum

SUENO BEACH SIDE ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotelový komplex nabízí 24 hod. recepci, hlavní 
restaurací, 6 a´la carte restaurací,13 barů, 
venkovní bazény, vnitřní bazén, dětský bazén, 
aquapark, spa centrum, masáže, turecké lázně, 
sauna, parní lázně, jacuzzi, kosmetické služby, 
fitness centrum, pilates, aerobik, plážový volejbal, 
basketbal, tenisový kurt, fotbal, minigolf, kulečník, 
bowling, lunapark, kino, diskotéka, animační 
program, pokojová služba, prádelna, čistírna, 
služby lékaře a wifi internetové připojení.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 16.780 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 60 km 
• centrum města Side 4,8 km 
• písčitá pláž přímo u hotelu 
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

aquapark
• masáže, sauna, turecké lázně, fitness 

centrum 

KIRMAN CALYPTUS ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 
2 a’la carte restaurace, několik barů, venkovní 
bazény, vnitřní bazény, dětský bazén, aquapark, 
spa centrum, turecké lázně, sauna, masáže, 
salón krásy, kosmetický salón, kadeřnictví, fitness 
centrum, aerobik, step, basketbal, stolní tenis, 
pétanque, šipky, billiard, prádelna, čistírna, služby 
lékaře, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 16.730 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 55 km 
• centrum města Side 11 km 
• soukromá písčitá pláž 200 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén
• spa centrum, masáže, fitness centrum
• dětský klub, dětský bazén, hřiště

NOVUM GARDEN ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, a’la 
carte restauraci, několik barů, venkovní bazén, 
vnitřní bazén, dětský bazén, spa centrum, termální 
lázně, turecké lázně, sauna, jacuzzi, masáže, 
solarium, salón krásy, kadeřnictví, fitness centrum, 
tenisový kurt, stolní tenis, billiard, basketbal, 
fotbal, plážový volejbal, golf, minigolf, aerobik, 
vodní gymnastika, animační program, kino, noční 
klub, služby lékaře, prádelna, čistírna, půjčovna 
motorových vozidel, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení.

TripAdvisor

ALL INCLUSIVE

OD 16.827 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 65 km 
• centrum města Side 4 km 
• písčitá pláž 300 m od hotelu  
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

skluzavky
• spa centrum, masáže, fitness centrum
• dětský klub, dětský bazén, hřiště

LUNA BLANCA RESORT ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotelový resort nabízí recepci, hlavní restauraci, 
2 a´ la carte restaurace několik barů, venkovní 
bazény, vnitřní bazén, dětský bazén, skluzavky 
u bazénu, spa centrum, masáže, sauna, turecké 
lázně, parní lázně, jacuzzi, kadeřnictví, fitness 
centrum, stolní tenis, plážový volejbal, aerobik, 
vodní gymnastiku, pétanque, šipky, biliard, herní 
automaty, playstation, stolní a karetní hry, vodní 
sporty, služby lékaře, parkoviště, prádelna, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 16.858 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 40 km
• 11 km od města Belek
• písčitě - oblázková pláž 100 m od 

hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, fitness 

centrum
• spa centrum, mini klub, dětský bazén 

AYDINBEY FAMOUS RESORT ★★★★★

TURECKO / BELEK
Hotel má vstupní halu s 24 hod. recepcí, hlavní 
restauraci, 2 a´la carte restaurace, několik barů, 
venkovní bazén, bazén se skluzavky, vnitřní bazén, 
dětský bazén, spa centrum, sauna, turecké lázně, 
masáže, peeling, salón krásy, terapie, kadeřnictví, 
fitness centrum, šipky, gymnastika, vodní hry, 
step, aerobik, vodní pólo, pétanque, turnaje, 
herní místnost, vodní sporty, animační programy, 
půjčovna motorových vozidel, obchody, služby 
lékaře, prádelna, tel / fax, konferenční místnost, 
wifi internetové připojení.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 17.159 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 55 km 
• centrum města Side 12 km 
• soukromá písčitá pláž 200 - 300 m od 

hotelu 
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, aquapark
• spa centrum, turecké lázně
• dětský klub, dětský bazén

VON RESORT GOLDEN BEACH ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotelový resort nabízí 24 hod. fungující recepci, 
hlavní restauraci, 7 a´la carte restaurací, 5 barů, 
venkovní bazény, dětské bazény, aquapark, spa 
centrum, turecké lázně, sauna, jacuzzi, masáže, 
kadeřnictví, venkovní fitness, basketbal, plážový 
volejbal, stolní tenis, biliard, bowling, vodní 
sporty, potápění, diskotéku, živá hudba, animační 
program, služby lékaře, půjčovna kol a motorových 
vozidel, směnárna, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení. 

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 16.875 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 60 km 
• centrum města Side 4 km 
• písčitá pláž 250 m od hotelu, svoz 

zajištěn
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

skluzavky
• spa centrum, masáže, sauna

VILLA SIDE RESIDENCE ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí 24 hod. fungující recepci, hlavní 
restauraci, 3 a´la carte restaurace, 8 barů, 
venkovní bazén, skluzavky u bazénu, dětský 
bazén, vnitřní bazén a dětský vnitřní bazén, spa 
centrum, masáže, sauna, turecké lázně, peeling, 
salon krásy, kadeřnictví, fitness centrum, aerobik, 
vodní gymnastika, vodní sporty, denní i večerní 
animační program, služby lékaře, služby fotografa, 
prádelna, internetová kavárna, obchody, 
parkoviště, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 17.503 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 65 km 
• centrum města Side 4 km 
• písčitá pláž 300 m od hotelu  
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

skluzavky
• spa centrum, masáže, fitness centrum
• dětský klub, dětský bazén, hřiště

LUNA BLANCA RESORT ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotelový resort nabízí recepci, hlavní restauraci, 
2 a´ la carte restaurace několik barů, venkovní 
bazény, vnitřní bazén, dětský bazén, skluzavky 
u bazénu, spa centrum, masáže, sauna, turecké 
lázně, parní lázně, jacuzzi, kadeřnictví, fitness 
centrum, stolní tenis, plážový volejbal, aerobik, 
vodní gymnastiku, pétanque, šipky, biliard, herní 
automaty, playstation, stolní a karetní hry, vodní 
sporty, služby lékaře, parkoviště, prádelna, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 16.858 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 40 km
• 11 km od města Belek
• písčitě - oblázková pláž 100 m od 

hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, fitness 

centrum
• spa centrum, mini klub, dětský bazén 

AYDINBEY FAMOUS RESORT ★★★★★

TURECKO / BELEK
Hotel má vstupní halu s 24 hod. recepcí, hlavní 
restauraci, 2 a´la carte restaurace, několik barů, 
venkovní bazén, bazén se skluzavky, vnitřní bazén, 
dětský bazén, spa centrum, sauna, turecké lázně, 
masáže, peeling, salón krásy, terapie, kadeřnictví, 
fitness centrum, šipky, gymnastika, vodní hry, 
step, aerobik, vodní pólo, pétanque, turnaje, 
herní místnost, vodní sporty, animační programy, 
půjčovna motorových vozidel, obchody, služby 
lékaře, prádelna, tel / fax, konferenční místnost, 
wifi internetové připojení.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 17.159 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 55 km 
• centrum města Side 12 km 
• soukromá písčitá pláž 200 - 300 m od 

hotelu 
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, aquapark
• spa centrum, turecké lázně
• dětský klub, dětský bazén

VON RESORT GOLDEN BEACH ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotelový resort nabízí 24 hod. fungující recepci, 
hlavní restauraci, 7 a´la carte restaurací, 5 barů, 
venkovní bazény, dětské bazény, aquapark, spa 
centrum, turecké lázně, sauna, jacuzzi, masáže, 
kadeřnictví, venkovní fitness, basketbal, plážový 
volejbal, stolní tenis, biliard, bowling, vodní 
sporty, potápění, diskotéku, živá hudba, animační 
program, služby lékaře, půjčovna kol a motorových 
vozidel, směnárna, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení. 

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 16.875 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 60 km 
• centrum města Side 4 km 
• písčitá pláž 250 m od hotelu, svoz 

zajištěn
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

skluzavky
• spa centrum, masáže, sauna

VILLA SIDE RESIDENCE ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí 24 hod. fungující recepci, hlavní 
restauraci, 3 a´la carte restaurace, 8 barů, 
venkovní bazén, skluzavky u bazénu, dětský 
bazén, vnitřní bazén a dětský vnitřní bazén, spa 
centrum, masáže, sauna, turecké lázně, peeling, 
salon krásy, kadeřnictví, fitness centrum, aerobik, 
vodní gymnastika, vodní sporty, denní i večerní 
animační program, služby lékaře, služby fotografa, 
prádelna, internetová kavárna, obchody, 
parkoviště, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 17.503 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 110 km
• 3 km město Konakli
• písčitá pláž u hotelu
• lehátka, slunečníky a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény
• spa centrum, fitness centrum, plážový 

volejbal
• mini klub, dětský bazén, hřiště

QUATTRO BEACH RESORT SPA ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel má 24 hod. recepci, hlavní restaurace, 
3 a’la carte restaurace, několik barů, venkovní 
bazén, dětský bazén, vnitřní bazén, spa centrum, 
masáže, turecké lázně, masáže, kadeřnictví, 
salón krásy, fitness centrum, stolní tenis, šipky, 
vodní gymnastika, aerobik, zumba, taneční 
lekce, mini fotbal, plážový volejbal, vodní sporty, 
denní a večerní animace, živá hudba, obchody, 
fotograf, půjčovna motorových vozidel, prádelna 
a čistírna, služby lékaře, wifi internetové připojení, 
konferenční prostory.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 17.670 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 55 km 
• centrum města Side 12 km 
• písčitá pláž 100 m od hotelu  
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

aquapark
• spa centrum, masáže, sauna, fitness 

centrum

HOTEL TURAN PRINCE ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restaurace, 3 
a´la carte restaurace, 11 barů, venkovní bazény, 
vnitřní bazény, dětský bazén, aquapark, spa 
centrum, masáže, sauna, turecké lázně, jacuzzi, 
kadeřnictví, fitness centrum, vodní gymnastika, 
tenisový kurt, plážový volejbal, basketbal, bowling, 
kulečník, vodní sporty, kurzy vaření, mini zoo, 
živá hudba, diskotéka, denní a večerní animační 
program, služby lékaře, půjčovna motorových 
vozidel, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 17.760 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 95 km
• 500 m město Avsallar
• písečná a přírodně skalnatá pláž u 

hotelu
• lehátka, slunečníky a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény
• spa centrum, fitness centrum, 
• dětské kluby, dětský bazén, hřiště 

RUBI PLATINUM ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotelový komplex má vstupní halu s 24 hod. 
recepcí, hlavní restaurace, dvě a´la carte 
restaurací, několik barů, 2 venkovní bazény, dětský 
bazén, aquapark se skluzavkami, vnitřní bazén, 
spa centrum, turecké lázně, sauna, parní lázně, 
jacuzzi, solná místnost, fitness centrum, plážový 
volejbal, tenisové hřiště, hřiště na basketbal, mini 
fotbal, minigolf, lukostřelba, šipky, stolní tenis, 
vodní sporty, zumba, aerobik, jóga, potápění, 
animační programy, kadeřnictví, salon krásy, 
konferenční prostory, wifi internetové připojení.

TripAdvisor

PLATINUM ULTRA ALL INCL. 

OD 17.670 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 65 km 
• centrum města Side 1 km 
• písčitá pláž 150 m hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, skluzavky
• spa centrum, turecké lázně, fitness 

centrum
• dětský klub, dětský bazén, hřiště

SIDE STAR PARK ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel se skládá ze dvou budov, nabízí recepci, 
hlavní restauraci, 2 a'la carte restaurace několik 
barů, venkovní bazén, dětský bazén, bazén se 2 
skluzavkami, spa centrum, sauna, turecké lázně, 
parní lázně, masáže, fitness centrum, aerobik, 
gymnastika, step, stolní tenis, bowling, biliard, 
vodní sporty, animační program, tematické večery, 
živá hudba, obchody, půjčovna motorových 
vozidel, prádelna, čistírna, služby lékaře, pokojová 
služba, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

TripAdvisor

ALL INCLUSIVE

OD 17.845 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

TripAdvisor

5,0

TripAdvisor

4,0
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 110 km
• 3 km město Konakli
• písčitá pláž u hotelu
• lehátka, slunečníky a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény
• spa centrum, fitness centrum, plážový 

volejbal
• mini klub, dětský bazén, hřiště

QUATTRO BEACH RESORT SPA ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel má 24 hod. recepci, hlavní restaurace, 
3 a’la carte restaurace, několik barů, venkovní 
bazén, dětský bazén, vnitřní bazén, spa centrum, 
masáže, turecké lázně, masáže, kadeřnictví, 
salón krásy, fitness centrum, stolní tenis, šipky, 
vodní gymnastika, aerobik, zumba, taneční 
lekce, mini fotbal, plážový volejbal, vodní sporty, 
denní a večerní animace, živá hudba, obchody, 
fotograf, půjčovna motorových vozidel, prádelna 
a čistírna, služby lékaře, wifi internetové připojení, 
konferenční prostory.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 17.670 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 55 km 
• centrum města Side 12 km 
• písčitá pláž 100 m od hotelu  
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

aquapark
• spa centrum, masáže, sauna, fitness 

centrum

HOTEL TURAN PRINCE ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restaurace, 3 
a´la carte restaurace, 11 barů, venkovní bazény, 
vnitřní bazény, dětský bazén, aquapark, spa 
centrum, masáže, sauna, turecké lázně, jacuzzi, 
kadeřnictví, fitness centrum, vodní gymnastika, 
tenisový kurt, plážový volejbal, basketbal, bowling, 
kulečník, vodní sporty, kurzy vaření, mini zoo, 
živá hudba, diskotéka, denní a večerní animační 
program, služby lékaře, půjčovna motorových 
vozidel, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 17.760 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 95 km
• 500 m město Avsallar
• písečná a přírodně skalnatá pláž u 

hotelu
• lehátka, slunečníky a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény
• spa centrum, fitness centrum, 
• dětské kluby, dětský bazén, hřiště 

RUBI PLATINUM ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotelový komplex má vstupní halu s 24 hod. 
recepcí, hlavní restaurace, dvě a´la carte 
restaurací, několik barů, 2 venkovní bazény, dětský 
bazén, aquapark se skluzavkami, vnitřní bazén, 
spa centrum, turecké lázně, sauna, parní lázně, 
jacuzzi, solná místnost, fitness centrum, plážový 
volejbal, tenisové hřiště, hřiště na basketbal, mini 
fotbal, minigolf, lukostřelba, šipky, stolní tenis, 
vodní sporty, zumba, aerobik, jóga, potápění, 
animační programy, kadeřnictví, salon krásy, 
konferenční prostory, wifi internetové připojení.

TripAdvisor

PLATINUM ULTRA ALL INCL. 

OD 17.670 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 65 km 
• centrum města Side 1 km 
• písčitá pláž 150 m hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, skluzavky
• spa centrum, turecké lázně, fitness 

centrum
• dětský klub, dětský bazén, hřiště

SIDE STAR PARK ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel se skládá ze dvou budov, nabízí recepci, 
hlavní restauraci, 2 a'la carte restaurace několik 
barů, venkovní bazén, dětský bazén, bazén se 2 
skluzavkami, spa centrum, sauna, turecké lázně, 
parní lázně, masáže, fitness centrum, aerobik, 
gymnastika, step, stolní tenis, bowling, biliard, 
vodní sporty, animační program, tematické večery, 
živá hudba, obchody, půjčovna motorových 
vozidel, prádelna, čistírna, služby lékaře, pokojová 
služba, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

TripAdvisor

ALL INCLUSIVE

OD 17.845 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

TripAdvisor

5,0

TripAdvisor

4,0
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 55 km 
• centrum města Side 12 km 
• písčitá pláž přímo u hotelu  
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

skluzavky
• spa centrum, masáže, sauna

DIAMOND DELUXE HOTEL ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 
4 a'la carte restaurace, několik barů, venkovní 
bazén, vnitřní bazén, dětský bazén, bazén 
se skluzavkami, spa centrum, sauna, turecké 
lázně, parní lázně, masáže, jacuzzi, salon krásy, 
kadeřnictví, fitness centrum (16+), aerobik, 
zumba, step, gymnastiku, škola potápění, plážový 
volejbal, animační program, živá hudba, diskotéka, 
půjčovna motorových vozidel, prádelna, služby 
lékaře, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 18.894 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 19.346 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 16 km
• 2 km od centra města Kundu
• písčitě - oblázková pláž s molem přímo 

u hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, skluzavky
• spa centrum, fitness centrum,
• dětské kluby, bazény, hřiště

ASTERIA KREMLIN PALACE ★★★★★

TURECKO / ANTALYA
Hotelový komplex disponuje recepcí s 24 
hod. servisem, hlavní restaurací, 4 a´ la carte 
restaurace, 8 barů, venkovní bazény, bazén 
se skluzavkami, dětský bazén se skluzavkami, 
vnitřní bazény, spa centrum, masáže, turecké 
lázně, sauna, kadeřnictví, salon krásy, manikúra, 
pedikúra, fitness centrum, tenisové kurty, stolní 
tenis, basketbal, plážový volejbal, vodní sporty, 
herní místnost, animační program, čistírna, 
prádelna, služby lékaře, konferenční místnosti, wifi 
internetové připojení.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 19.486 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 95 km
• 2 km město Okurcalar
• písčitá / oblázková / molo pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, aquapark
• spa centrum, dětské kluby, bazény, 

aquapark

A GOOD LIFE UTOPIA FAMILY RESORT ★★★★★

TURECKO / ANTALYA
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 4 
a’la carte restaurace, 9 barů, venkovní a vnitřní 
bazény, dětské bazény, aquapark, spa centrum, 
masáže, turecké lázně, sauna, kosmetický salón, 
kadeřnictví, pilates, crossfit, plážový volejbal, 
fotbal, basketbal, tenisový kurt, kulečník, stolní 
tenis / fotbal / hokej, bungee jumping, jízda na 
raftu, skateboardová rampa, animační program, 
služby lékaře, obchody, půjčovna motorových 
vozidel, wifi internetové připojení a konferenční 
prostory.

TripAdvisor

4,5

• letiště Antalya 65 km
• 7 km od centra města Kemer
• písčitě - oblázková pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, spa 

centrum, fitness centrum
• mini klub, dětský bazén

ASTERIA KEMER RESORT ★★★★★

TURECKO / KEMER
Hotel nabízí recepci ve vstupní hale, hlavní 
restauraci, 3 a´la carte restaurace, 5 barů, 
venkovní a vnitřní bazény pro děti i dospělé, 
bazén se skluzavkami, spa centrum, masáže, 
turecké lázně, sauna, kosmetický salón, manikúra 
a pedikúra, kadeřnictví, fitness centrum, jóga, 
pilates, basketbal, plážový volejbal, tenisové kurty, 
stolní tenis, stolní fotbal, lukostřelba, kulečník, 
bowling, playstation, animační programy, služby 
lékaře, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení. 

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 19.752 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

4,0
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 55 km 
• centrum města Side 12 km 
• písčitá pláž přímo u hotelu  
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

skluzavky
• spa centrum, masáže, sauna

DIAMOND DELUXE HOTEL ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 
4 a'la carte restaurace, několik barů, venkovní 
bazén, vnitřní bazén, dětský bazén, bazén 
se skluzavkami, spa centrum, sauna, turecké 
lázně, parní lázně, masáže, jacuzzi, salon krásy, 
kadeřnictví, fitness centrum (16+), aerobik, 
zumba, step, gymnastiku, škola potápění, plážový 
volejbal, animační program, živá hudba, diskotéka, 
půjčovna motorových vozidel, prádelna, služby 
lékaře, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 18.894 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 19.346 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 16 km
• 2 km od centra města Kundu
• písčitě - oblázková pláž s molem přímo 

u hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, skluzavky
• spa centrum, fitness centrum,
• dětské kluby, bazény, hřiště

ASTERIA KREMLIN PALACE ★★★★★

TURECKO / ANTALYA
Hotelový komplex disponuje recepcí s 24 
hod. servisem, hlavní restaurací, 4 a´ la carte 
restaurace, 8 barů, venkovní bazény, bazén 
se skluzavkami, dětský bazén se skluzavkami, 
vnitřní bazény, spa centrum, masáže, turecké 
lázně, sauna, kadeřnictví, salon krásy, manikúra, 
pedikúra, fitness centrum, tenisové kurty, stolní 
tenis, basketbal, plážový volejbal, vodní sporty, 
herní místnost, animační program, čistírna, 
prádelna, služby lékaře, konferenční místnosti, wifi 
internetové připojení.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 19.486 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 95 km
• 2 km město Okurcalar
• písčitá / oblázková / molo pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, aquapark
• spa centrum, dětské kluby, bazény, 

aquapark

A GOOD LIFE UTOPIA FAMILY RESORT ★★★★★

TURECKO / ANTALYA
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 4 
a’la carte restaurace, 9 barů, venkovní a vnitřní 
bazény, dětské bazény, aquapark, spa centrum, 
masáže, turecké lázně, sauna, kosmetický salón, 
kadeřnictví, pilates, crossfit, plážový volejbal, 
fotbal, basketbal, tenisový kurt, kulečník, stolní 
tenis / fotbal / hokej, bungee jumping, jízda na 
raftu, skateboardová rampa, animační program, 
služby lékaře, obchody, půjčovna motorových 
vozidel, wifi internetové připojení a konferenční 
prostory.

TripAdvisor

4,5

• letiště Antalya 65 km
• 7 km od centra města Kemer
• písčitě - oblázková pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, spa 

centrum, fitness centrum
• mini klub, dětský bazén

ASTERIA KEMER RESORT ★★★★★

TURECKO / KEMER
Hotel nabízí recepci ve vstupní hale, hlavní 
restauraci, 3 a´la carte restaurace, 5 barů, 
venkovní a vnitřní bazény pro děti i dospělé, 
bazén se skluzavkami, spa centrum, masáže, 
turecké lázně, sauna, kosmetický salón, manikúra 
a pedikúra, kadeřnictví, fitness centrum, jóga, 
pilates, basketbal, plážový volejbal, tenisové kurty, 
stolní tenis, stolní fotbal, lukostřelba, kulečník, 
bowling, playstation, animační programy, služby 
lékaře, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení. 

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 19.752 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

4,0



46 OREX Travel – bližší informace na www.orextravel.cz  OREX Travel – bližší informace na www.orextravel.cz 47

TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 10 km
• 15 km od města Antalya
• písčitá pláž u hotelu
• lehátka, slunečníky a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény
• spa centrum, fitness centrum
• tenisové kurty, bowling
• mini klub, dětský bazén, kino, lunapark

DELPHIN PALACE ★★★★★

TURECKO / ANTALYA
Hotel nabízí recepci s 24 hod. servisem, hlavní 
restauraci, 7 a´ la carte restaurací, 7 barů, venkovní 
a vnitřní bazény, dětský bazén, spa centrum, 
masáže, turecké lázně, mléčné lázně, sauna, 
salon krásy, jacuzzi, kadeřnictví, fitness centrum, 
vodní gymnastika, tenisové kurty, bowling, 
biliard, lunapark, herní místnost, obchody, kino, 
animační programy, noční revue show, prádelna a 
čistírna, služby lékaře, konferenční místnosti a wifi 
internetové připojení.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 20.387 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 20.543 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 98 km
• 22 km město Alanya
• písčitá pláž u hotelu
• lehátka, slunečníky a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, aquapark
• spa centrum, fitness centrum, tenisový 

kurt
• mini klub, dětské bazény, hřiště

LONICERA WORLD RESORT & SPA ★★★★★

TURECKO / ALANYA / ANTALYA
Hotel nabízí vstupní halu s recepcí, hlavní 
restauraci, 2 a´la carte restaurace, 12 barů, 4 
venkovní bazény, 2 vnitřní bazény, 4 dětské 
bazény, aquapark, spa centrum, masáže, sauna, 
parní lázně, turecké lázně, jacuzzi, peeling, 
kadeřnictví, fitness centrum, vodní aerobik, step, 
tenisový kurt, plážový volejbal, basketbal, stolní 
tenis, trampolíny, biliard, vodní sporty, diskotéka, 
denní a večerní animační program, prádelna, 
služby lékaře, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 20.763 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 71 km 
• centrum města Side 3 km 
• písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, skluzavky
• spa centrum, masáže, sauna, turecké 

lázně
• dětský klub, dětský bazén, hřiště

SIDE STAR ELEGANCE ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel se skládá ze tří budov, nabízí recepci, 
hlavní restauraci, 4 a'la carte restaurace, několik 
barů, venkovní bazény, dětský bazén, bazén 
se skluzavkami, spa centrum, sauna, turecké 
lázně, parní lázně, masáže, kadeřnictví, fitness 
centrum, aerobik, gymnastika, step, tenisový 
kurt, basketbal, plážový volejbal, biliard, 
bowling, animační program, diskotéku, půjčovna 
motorových vozidel, prádelna, čistírna, pokojová 
služba, služby lékaře, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení.

TripAdvisor

4,5

• letiště Antalya 15 km
• 17 km od města Antalya
• písčitě - štěrková pláž 250 m od hotelu
• lehátka, matrace, slunečníky a osušky 

zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, aquapark
• spa centrum, fitness centrum, dětský 

klub, dětský bazén

ROYAL SEGINUS ★★★★★

TURECKO / ANTALYA
Hotel disponuje recepcí s 24 hod. servisem, hlavní 
restaurace, 9 a´la carte restaurací, několik barů, 
venkovní a vnitřní bazény, dětský bazén, skluzavky 
u bazénu, aquapark, spa centrum, sauna, masáže, 
turecké lázně, parní lázně, relaxační místnost, 
jacuzzi, salón krásy, terapie, kadeřnictví, fitness 
centrum, tenisové kurty, plážový volejbal, herní 
místnost, vodní sporty, animační programy, 
obchody, konferenční místnosti, wifi internetové 
připojení.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 20.797 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

TripAdvisor

4,0
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 10 km
• 15 km od města Antalya
• písčitá pláž u hotelu
• lehátka, slunečníky a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény
• spa centrum, fitness centrum
• tenisové kurty, bowling
• mini klub, dětský bazén, kino, lunapark

DELPHIN PALACE ★★★★★

TURECKO / ANTALYA
Hotel nabízí recepci s 24 hod. servisem, hlavní 
restauraci, 7 a´ la carte restaurací, 7 barů, venkovní 
a vnitřní bazény, dětský bazén, spa centrum, 
masáže, turecké lázně, mléčné lázně, sauna, 
salon krásy, jacuzzi, kadeřnictví, fitness centrum, 
vodní gymnastika, tenisové kurty, bowling, 
biliard, lunapark, herní místnost, obchody, kino, 
animační programy, noční revue show, prádelna a 
čistírna, služby lékaře, konferenční místnosti a wifi 
internetové připojení.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 20.387 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 20.543 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 98 km
• 22 km město Alanya
• písčitá pláž u hotelu
• lehátka, slunečníky a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, aquapark
• spa centrum, fitness centrum, tenisový 

kurt
• mini klub, dětské bazény, hřiště

LONICERA WORLD RESORT & SPA ★★★★★

TURECKO / ALANYA / ANTALYA
Hotel nabízí vstupní halu s recepcí, hlavní 
restauraci, 2 a´la carte restaurace, 12 barů, 4 
venkovní bazény, 2 vnitřní bazény, 4 dětské 
bazény, aquapark, spa centrum, masáže, sauna, 
parní lázně, turecké lázně, jacuzzi, peeling, 
kadeřnictví, fitness centrum, vodní aerobik, step, 
tenisový kurt, plážový volejbal, basketbal, stolní 
tenis, trampolíny, biliard, vodní sporty, diskotéka, 
denní a večerní animační program, prádelna, 
služby lékaře, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 20.763 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 71 km 
• centrum města Side 3 km 
• písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, skluzavky
• spa centrum, masáže, sauna, turecké 

lázně
• dětský klub, dětský bazén, hřiště

SIDE STAR ELEGANCE ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel se skládá ze tří budov, nabízí recepci, 
hlavní restauraci, 4 a'la carte restaurace, několik 
barů, venkovní bazény, dětský bazén, bazén 
se skluzavkami, spa centrum, sauna, turecké 
lázně, parní lázně, masáže, kadeřnictví, fitness 
centrum, aerobik, gymnastika, step, tenisový 
kurt, basketbal, plážový volejbal, biliard, 
bowling, animační program, diskotéku, půjčovna 
motorových vozidel, prádelna, čistírna, pokojová 
služba, služby lékaře, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení.

TripAdvisor

4,5

• letiště Antalya 15 km
• 17 km od města Antalya
• písčitě - štěrková pláž 250 m od hotelu
• lehátka, matrace, slunečníky a osušky 

zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, aquapark
• spa centrum, fitness centrum, dětský 

klub, dětský bazén

ROYAL SEGINUS ★★★★★

TURECKO / ANTALYA
Hotel disponuje recepcí s 24 hod. servisem, hlavní 
restaurace, 9 a´la carte restaurací, několik barů, 
venkovní a vnitřní bazény, dětský bazén, skluzavky 
u bazénu, aquapark, spa centrum, sauna, masáže, 
turecké lázně, parní lázně, relaxační místnost, 
jacuzzi, salón krásy, terapie, kadeřnictví, fitness 
centrum, tenisové kurty, plážový volejbal, herní 
místnost, vodní sporty, animační programy, 
obchody, konferenční místnosti, wifi internetové 
připojení.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 20.797 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

TripAdvisor

4,0
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 64 km 
• centrum města Side 3 km 
• soukromá písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén
• spa centrum, masáže, sauna,fitness 

centrum
• dětský klub, dětský bazén

SEADEN QUALITY ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotelový resort nabízí vstupní halu s 24 hod. 
recepcí, hlavní restauraci, 3 a'la carte restaurace, 
5 barů, venkovní bazén, vnitřní bazén, dětský 
bazén, spa centrum, turecké lázně, parní lázně, 
sauna, masáže, salon krásy, kosmetický salón, 
kadeřnictví, fitness centrum, aerobik, gymnastika, 
plážový volejbal, animační program, živá hudba, 
diskotéka, pokojová služba, služby lékaře, 
prádelna, fotografa, půjčovna motorových vozidel, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 20.981 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 21.338 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 35 km
• 3 km město Belek
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, matrace, lehátka a osušky 

zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, aquapark
• spa centrum, fitness centrum, tenisový 

kurt

SELECTUM FAMILY RESORT ★★★★★

TURECKO / BELEK
Hotelový komplex má vstupní halu s 24 hod. 
servisem, hlavní restauraci, několik a’la carte 
restaurací, několik barů, venkovní i vnitřní bazény, 
aquapark, spa centrum, salón krásy, kadeřnictví, 
masáže, manikúra, kosmetika, turecká sauna, 
pára, vířivka, stolní tenis, vodní posilování, aerobik, 
fitness centrum, basketbal, plážový volejbal, 
biliard, rybaření, tenisový kurt, šachový koutek, 
vodní sporty, živá hudba, služby lékaře, obchody, 
konferenční prostory, internetové připojení wifi.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 21.591 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 40 km
• město Belek 7 km
• písčitě - oblázková pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, skluzavky
• spa centrum, fitness centrum

KIRMAN HOTELS BELAZUR ★★★★★

TURECKO / BELEK
Hotel nabízí vstupní halu s hlavní recepcí, hlavní 
restauraci, čtyři a’la carte restaurace, několik 
barů, venkovní a vnitřní bazény, dětský bazén, 
skluzavky, spa centrum, parní lázně, sauna, 
masáže, služby kadeřníka, kosmetika, salón 
krásy, fitness centrum, ranní gymnastika, vodní 
gymnastika, stolní tenis, vrhcáby, šipky, karetní 
hry, pétanque, tenisový kurt, vodní sporty, živá 
hudba, karaoke večery, služby lékaře, konferenční 
prostory, wifi internetové připojení.

TripAdvisor

4,5

• letiště Antalya 35 km
• 4 km město Belek
• písčitá pláž u hotelu
• lehátka a slunečníky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, skluzavky
• spa centrum, fitness centrum, tenis
• venkovní šachy, golf, střelba 

vzduchovkou

LIMAK ATLANTIS DELUXE ★★★★★

TURECKO / BELEK
Hotelový komplex má vstupní halu s recepcí, hlavní 
restauraci, 5 a’la carte restaurací, 5 barů, venkovní 
bazény, dětský bazén, skluzavky u bazénu a 
vnitřní bazén, spa centrum, masáže, jacuzzi, 
kadeřnictví, fitness centrum, tenis, lekce tenisu, 
potápění, vodní sporty, fotbal, basketbal, golf, 
plážový volejbal, vodní pólo, střelba vzduchovkou, 
herní centrum, animační programy, služby lékaře, 
prádelna, konferenční prostory, wifi internetové 
připojení.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 21.721 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

TripAdvisor

5,0
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 64 km 
• centrum města Side 3 km 
• soukromá písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén
• spa centrum, masáže, sauna,fitness 

centrum
• dětský klub, dětský bazén

SEADEN QUALITY ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotelový resort nabízí vstupní halu s 24 hod. 
recepcí, hlavní restauraci, 3 a'la carte restaurace, 
5 barů, venkovní bazén, vnitřní bazén, dětský 
bazén, spa centrum, turecké lázně, parní lázně, 
sauna, masáže, salon krásy, kosmetický salón, 
kadeřnictví, fitness centrum, aerobik, gymnastika, 
plážový volejbal, animační program, živá hudba, 
diskotéka, pokojová služba, služby lékaře, 
prádelna, fotografa, půjčovna motorových vozidel, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 20.981 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 21.338 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Antalya 35 km
• 3 km město Belek
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, matrace, lehátka a osušky 

zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, aquapark
• spa centrum, fitness centrum, tenisový 

kurt

SELECTUM FAMILY RESORT ★★★★★

TURECKO / BELEK
Hotelový komplex má vstupní halu s 24 hod. 
servisem, hlavní restauraci, několik a’la carte 
restaurací, několik barů, venkovní i vnitřní bazény, 
aquapark, spa centrum, salón krásy, kadeřnictví, 
masáže, manikúra, kosmetika, turecká sauna, 
pára, vířivka, stolní tenis, vodní posilování, aerobik, 
fitness centrum, basketbal, plážový volejbal, 
biliard, rybaření, tenisový kurt, šachový koutek, 
vodní sporty, živá hudba, služby lékaře, obchody, 
konferenční prostory, internetové připojení wifi.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 21.591 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 40 km
• město Belek 7 km
• písčitě - oblázková pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, skluzavky
• spa centrum, fitness centrum

KIRMAN HOTELS BELAZUR ★★★★★

TURECKO / BELEK
Hotel nabízí vstupní halu s hlavní recepcí, hlavní 
restauraci, čtyři a’la carte restaurace, několik 
barů, venkovní a vnitřní bazény, dětský bazén, 
skluzavky, spa centrum, parní lázně, sauna, 
masáže, služby kadeřníka, kosmetika, salón 
krásy, fitness centrum, ranní gymnastika, vodní 
gymnastika, stolní tenis, vrhcáby, šipky, karetní 
hry, pétanque, tenisový kurt, vodní sporty, živá 
hudba, karaoke večery, služby lékaře, konferenční 
prostory, wifi internetové připojení.

TripAdvisor

4,5

• letiště Antalya 35 km
• 4 km město Belek
• písčitá pláž u hotelu
• lehátka a slunečníky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, skluzavky
• spa centrum, fitness centrum, tenis
• venkovní šachy, golf, střelba 

vzduchovkou

LIMAK ATLANTIS DELUXE ★★★★★

TURECKO / BELEK
Hotelový komplex má vstupní halu s recepcí, hlavní 
restauraci, 5 a’la carte restaurací, 5 barů, venkovní 
bazény, dětský bazén, skluzavky u bazénu a 
vnitřní bazén, spa centrum, masáže, jacuzzi, 
kadeřnictví, fitness centrum, tenis, lekce tenisu, 
potápění, vodní sporty, fotbal, basketbal, golf, 
plážový volejbal, vodní pólo, střelba vzduchovkou, 
herní centrum, animační programy, služby lékaře, 
prádelna, konferenční prostory, wifi internetové 
připojení.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 21.721 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

TripAdvisor

5,0
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 48 km 
• centrum města Side 17 km 
• písčitá pláž přímo u hotelu  
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

aquapark
• spa centrum, masáže, sauna, turecké 

lázně

LIU RESORT ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí 24 hod. recepci, 2 hlavní restaurace, 
4 a’la carte restaurace, 5 barů, 2 venkovní bazény, 
vnitřní bazén, dětský bazén, aquapark, spa 
centrum, turecké lázně, sauna, masáže, peeling, 
salon krásy, plážový volejbal, basketbal, vodní 
gymnastika, stolní tenis, šipky, fotbal, střelba 
ze vzduchovky, vodní sporty, škola potápění, 
soukromé lekce plavání, animační program, kino, 
karaoke, tematické party, prádelna, pokojová 
služba, služby lékaře a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

ALL INCLUSIVE

OD 21.773 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 22.028 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 35 km
• 4 km od města Belek
• soukromá písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma 
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

skluzavky 
• fitness centrum, spa centrum

ADAM & EVE HOTEL ★★★★★

TURECKO / BELEK
Hotel nabízí vstupní halu s 24 hod. recepcí, hlavní 
restauraci, 7 a´la carte restaurací, 7 barů, venkovní 
bazény, vnitřní bazén, bazén se skluzavkami, 
opalovací terasu na pláži, spa centrum, masáže, 
sauna, parní lázně, jacuzzi, turecké lázně, 
kadeřnictví, salon krásy, fitness centrum, joga, 
squash, tenisové kurty, pilates, aerobik, plážový 
volejbal, bowling, biliard, animační program, 
diskotéka, živá hudba, fotograf, půjčovna 
motorových vozidel, prádelna, čistírna, pokojová 
služba, služby lékaře a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 23.432 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 10 km
• 15 km od města Antalya
• písčitá pláž u hotelu
• lehátka, slunečníky, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, aquapark
• spa centrum, fitness centrum, dětský 

klub

DELPHIN BE GRAND RESORT ★★★★★

TURECKO / ANTALYA
Hotel má recepci s 24 hod. servisem, hlavní 
restauraci, 7 a´ la carte restaurací, venkovní a 
vnitřní bazény, vnitřní a venkovní dětský bazén, 
aquapark, spa centrum, turecké lázně, parní 
lázně, mléčná koupel, jacuzzi, masáže, sauna, 
salón krásy, peeling, terapie, kadeřnictví, fitness 
centrum, vodní gymnastika, tenisové kurty, vodní 
sporty, herní místnost, internetová kavárna, 
animační programy, obchody, lékař, čistírna, wifi 
internetové připojení, konferenční místnosti.

TripAdvisor

4,5

• letiště Antalya 25 km
• 5 km od města Kadriye
• písčitá pláž 1 km od hotelu, svoz 

zajištěn
• lehátka, slunečníky a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, aquapark
• spa centrum, fitness centrum
• dětské kluby, bazény, dětská pláž

TITANIC DELUXE BELEK ★★★★★

TURECKO / BELEK
Hotelový komplex nabízí halu s 24 hod. servisem, 
hlavní restauraci, 7 a´ la carte restaurací,10 
barů, venkovní a vnitřní bazény, dětské bazény, 
aquapark, spa centrum, masáže, sauna, turecké 
lázně, parní lázně, sněhová fontána, salon krásy, 
kadeřnictví, fitness centrum, plážový volejbal, 
tenisové kurty, golf, vodní sporty, denní a večerní 
animační program, služby lékaře, půjčovna 
motorových vozidel, konferenční místnosti a wifi 
internetové připojení.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 24.085 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 48 km 
• centrum města Side 17 km 
• písčitá pláž přímo u hotelu  
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

aquapark
• spa centrum, masáže, sauna, turecké 

lázně

LIU RESORT ★★★★★

TURECKO / SIDE
Hotel nabízí 24 hod. recepci, 2 hlavní restaurace, 
4 a’la carte restaurace, 5 barů, 2 venkovní bazény, 
vnitřní bazén, dětský bazén, aquapark, spa 
centrum, turecké lázně, sauna, masáže, peeling, 
salon krásy, plážový volejbal, basketbal, vodní 
gymnastika, stolní tenis, šipky, fotbal, střelba 
ze vzduchovky, vodní sporty, škola potápění, 
soukromé lekce plavání, animační program, kino, 
karaoke, tematické party, prádelna, pokojová 
služba, služby lékaře a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

ALL INCLUSIVE

OD 21.773 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 22.028 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 35 km
• 4 km od města Belek
• soukromá písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma 
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

skluzavky 
• fitness centrum, spa centrum

ADAM & EVE HOTEL ★★★★★

TURECKO / BELEK
Hotel nabízí vstupní halu s 24 hod. recepcí, hlavní 
restauraci, 7 a´la carte restaurací, 7 barů, venkovní 
bazény, vnitřní bazén, bazén se skluzavkami, 
opalovací terasu na pláži, spa centrum, masáže, 
sauna, parní lázně, jacuzzi, turecké lázně, 
kadeřnictví, salon krásy, fitness centrum, joga, 
squash, tenisové kurty, pilates, aerobik, plážový 
volejbal, bowling, biliard, animační program, 
diskotéka, živá hudba, fotograf, půjčovna 
motorových vozidel, prádelna, čistírna, pokojová 
služba, služby lékaře a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 23.432 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 10 km
• 15 km od města Antalya
• písčitá pláž u hotelu
• lehátka, slunečníky, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, aquapark
• spa centrum, fitness centrum, dětský 

klub

DELPHIN BE GRAND RESORT ★★★★★

TURECKO / ANTALYA
Hotel má recepci s 24 hod. servisem, hlavní 
restauraci, 7 a´ la carte restaurací, venkovní a 
vnitřní bazény, vnitřní a venkovní dětský bazén, 
aquapark, spa centrum, turecké lázně, parní 
lázně, mléčná koupel, jacuzzi, masáže, sauna, 
salón krásy, peeling, terapie, kadeřnictví, fitness 
centrum, vodní gymnastika, tenisové kurty, vodní 
sporty, herní místnost, internetová kavárna, 
animační programy, obchody, lékař, čistírna, wifi 
internetové připojení, konferenční místnosti.

TripAdvisor

4,5

• letiště Antalya 25 km
• 5 km od města Kadriye
• písčitá pláž 1 km od hotelu, svoz 

zajištěn
• lehátka, slunečníky a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, aquapark
• spa centrum, fitness centrum
• dětské kluby, bazény, dětská pláž

TITANIC DELUXE BELEK ★★★★★

TURECKO / BELEK
Hotelový komplex nabízí halu s 24 hod. servisem, 
hlavní restauraci, 7 a´ la carte restaurací,10 
barů, venkovní a vnitřní bazény, dětské bazény, 
aquapark, spa centrum, masáže, sauna, turecké 
lázně, parní lázně, sněhová fontána, salon krásy, 
kadeřnictví, fitness centrum, plážový volejbal, 
tenisové kurty, golf, vodní sporty, denní a večerní 
animační program, služby lékaře, půjčovna 
motorových vozidel, konferenční místnosti a wifi 
internetové připojení.

TripAdvisor

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 24.085 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 30 km
• město Kadriye 3 km
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, aquapark, 

tenisový kurt
• spa centrum, fitness centrum, golfové 

hřiště

SUENO DELUXE BELEK ★★★★★

TURECKO / BELEK
Hotel má vstupní halu s 24 hod. recepcí, hlavní 
restauraci, 6 a´la carte restaurací, 14 barů, 
venkovní a vnitřní bazény, dětské bazény, relaxační 
bazén, aquapark, spa & wellness centrum, turecké 
lázně, parní lázně, sauna, jacuzzi, masáže, salon 
krásy, ledová místnost, solná jeskyně, vinná 
místnost, kadeřnictví, fitness centrum, tenisový 
kurt, golfové hřiště, túry na horských kolech, 
kulečník, 7D kino, animační program, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

DELUXE ALL INCLUSIVE

OD 25.702 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 32.960 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 35 km
• 5 km město Belek
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky a lehátka zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, aquapark
• spa centrum, masáže, fitness centrum
• dětské kluby, bazén, lego místnost, 

playstation

REGNUM CARYA ★★★★★

TURECKO / BELEK
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 8 a‘la 
carte restaurací, venkovní a vnitřní bazény, dětský 
bazén, aquapark, spa centrum, sauna, turecké 
lázně, parní lázně, ledová fontána, relaxační 
místnost, masáže, jacuzzi, terapie, salon krásy, 
fitness centrum, 4 fotbalové hřiště, golf kluby, 
dobrodružný park, střelba se vzduchovky, herní 
centrum, elektronické hry a simulátory, animační 
programy, konferenční místnosti, wifi internetové 
připojení.

TripAdvisor

LUXURY ALL INCLUSIVE

OD 44.869 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 30 km
• 7 km město Belek
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, matrace, lehátka a osušky 

zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, skluzavky
• spa centrum, fitness centrum, tenisové 

kurty

SELECTUM LUXURY RESORT ★★★★★

TURECKO / BELEK
Hotelový komplex má vstupní halu s 24 hod. 
servisem, hlavní restauraci, 4 a´la carte restaurace, 
sushi bar, několik barů, venkovní i vnitřní bazén, 
venkovní i vnitřní dětský bazén, vodní skluzavky, 
spa centrum, sauna, turecké lázně, masáže, 
kosmetika, fitness centrum, kadeřnictví, baristický 
kurz, kurz vaření sushi, someliérský kurz, kurz 
vaření, kino, plážový volejbal, lukostřelba, vodní 
pólo, herní centrum, tenisové kurty, konferenční 
prostory, internetové připojení wifi.

TripAdvisor

4,5

• letiště Antalya 90 km
• 4,5 km od centra města Okurcalar
• písčitě - štěrková pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• bazény, aquapark, spa & wellness 
• fitness centrum, bowling
• dětský klub, dětský bazén, hřiště

BOTANIK PLATINUM ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel nabízí recepci s 24 hod. servisem, hlavní 
restauraci, 5 a’la carte restaurací, 10 barů, bazény, 
aquapark, wellness & spa centrum, dětský klub, 
kosmetický salon, kadeřnictví, fitness centrum, 
tenisový kurt, kulečník, bowling, lunapark, animační 
vystoupení, služby lékaře, prádelnu, hotelový svoz 
do města a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

ALL INCLUSIVE

OD 19.709 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5
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TURECKO TURECKO

• letiště Antalya 30 km
• město Kadriye 3 km
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, aquapark, 

tenisový kurt
• spa centrum, fitness centrum, golfové 

hřiště

SUENO DELUXE BELEK ★★★★★

TURECKO / BELEK
Hotel má vstupní halu s 24 hod. recepcí, hlavní 
restauraci, 6 a´la carte restaurací, 14 barů, 
venkovní a vnitřní bazény, dětské bazény, relaxační 
bazén, aquapark, spa & wellness centrum, turecké 
lázně, parní lázně, sauna, jacuzzi, masáže, salon 
krásy, ledová místnost, solná jeskyně, vinná 
místnost, kadeřnictví, fitness centrum, tenisový 
kurt, golfové hřiště, túry na horských kolech, 
kulečník, 7D kino, animační program, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

DELUXE ALL INCLUSIVE

OD 25.702 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 32.960 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 35 km
• 5 km město Belek
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky a lehátka zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, aquapark
• spa centrum, masáže, fitness centrum
• dětské kluby, bazén, lego místnost, 

playstation

REGNUM CARYA ★★★★★

TURECKO / BELEK
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 8 a‘la 
carte restaurací, venkovní a vnitřní bazény, dětský 
bazén, aquapark, spa centrum, sauna, turecké 
lázně, parní lázně, ledová fontána, relaxační 
místnost, masáže, jacuzzi, terapie, salon krásy, 
fitness centrum, 4 fotbalové hřiště, golf kluby, 
dobrodružný park, střelba se vzduchovky, herní 
centrum, elektronické hry a simulátory, animační 
programy, konferenční místnosti, wifi internetové 
připojení.

TripAdvisor

LUXURY ALL INCLUSIVE

OD 44.869 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5

• letiště Antalya 30 km
• 7 km město Belek
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, matrace, lehátka a osušky 

zdarma
• venkovní a vnitřní bazény, skluzavky
• spa centrum, fitness centrum, tenisové 

kurty

SELECTUM LUXURY RESORT ★★★★★

TURECKO / BELEK
Hotelový komplex má vstupní halu s 24 hod. 
servisem, hlavní restauraci, 4 a´la carte restaurace, 
sushi bar, několik barů, venkovní i vnitřní bazén, 
venkovní i vnitřní dětský bazén, vodní skluzavky, 
spa centrum, sauna, turecké lázně, masáže, 
kosmetika, fitness centrum, kadeřnictví, baristický 
kurz, kurz vaření sushi, someliérský kurz, kurz 
vaření, kino, plážový volejbal, lukostřelba, vodní 
pólo, herní centrum, tenisové kurty, konferenční 
prostory, internetové připojení wifi.

TripAdvisor

4,5

• letiště Antalya 90 km
• 4,5 km od centra města Okurcalar
• písčitě - štěrková pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• bazény, aquapark, spa & wellness 
• fitness centrum, bowling
• dětský klub, dětský bazén, hřiště

BOTANIK PLATINUM ★★★★★

TURECKO / ALANYA
Hotel nabízí recepci s 24 hod. servisem, hlavní 
restauraci, 5 a’la carte restaurací, 10 barů, bazény, 
aquapark, wellness & spa centrum, dětský klub, 
kosmetický salon, kadeřnictví, fitness centrum, 
tenisový kurt, kulečník, bowling, lunapark, animační 
vystoupení, služby lékaře, prádelnu, hotelový svoz 
do města a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

ALL INCLUSIVE

OD 19.709 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

4,5
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Bulharsko

Slunečné pobřeží je jedno z největších hotelových 
a rekreačních komplexů u Černého moře, určené 
především pro rodiny s dětmi. Toto oblíbené 

přímořské letovisko se rozprostírá 40 km severně 
od Burgasu, 5 km od Nessebaru. Pro děti bezpečné, 
pozvolna se svažující pláže dosahují délky více než 7 
km a šířky až 200 m. Na čistých plážích, zpestřených 
pohádkovými dunami, naleznete množství skluzavek, 
houpaček a bazénů. K večernímu posezení zvou stylová 
zařízení a velké množství útulných restaurací. Ke koloritu 
místa patří projížďky na koních a v drožkách. Možnost 
vycházek do okolí, zejména prohlídka starobylého 
městečka Nessebar, i dlouhé výlety podél pobřeží 
poskytují ideální program během Vaší dovolené.

Nessebar se nachází zhruba 30 km od Burgasu a přibližně 
5 km od Slunečného pobřeží. Toto město je známo 
svou typickou zástavbou dřevěných domů a množstvím 
kostelů pocházejících především z byzantského období. 
Město Nessebar je kulturní památkou a je zapsáno 
v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. 
Nessebar je rovněž oblíbeným centrem pouličních 
umělců, kteří dotváří atmosféru tohoto letoviska. 
Najdete zde samozřejmě také množství obchodů, 
restaurací či kaváren. Příměstská pláž je plně vybavena 
slunečníky, lehátky či množstvím vodních aktivit.

Bulharská republika leží na Balkánském poloostrově a její východní hranici tvoří pobřeží 
Černého moře. Dlouhé zlatavé pláže a moře lákají turisty z celého světa. Na své si ovšem 
přijdou i milovníci hor, neboť velká část země je hornatá. Hlavním městem je Sofie, která svým 
návštěvníkům nabízí unikátní památky, které ukáží zachovalý pohled do daleké historie. 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

PRŮMĚRMÉ TEPLOTY BĚHEM LÉTA

MAPA   

teplota ovzduší teplota moře

Velvyslanectví České republiky v Sofii: 
G.S.Rakovski No.100, 1000 Sofia
Telefon: +359 294 868 00
Web: www.mzv.cz/sofia
E-mail: sofia@embassy.mzv.cz

Velvyslanectví Bulharské republiky v Praze:
Krakovská 6, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 211 258, 222 212 011, 222 211 259 
Email: embassy.prague@mfa.bg

Aktuální informace ke vstupu do/z Bulharska najdete na 
webu Ministerstva zahraničních věcí České republiky: www.mzv.cz

27  C 24  C

DÉLKA LETU                     přibližně 2h

HLAVNÍ MĚSTO
Sofie

MĚNA
bulharský lev (BGL), 
1 BGL = 100 stotinek 

VSTUPNÍ
PODMÍNKY
pro české občany 
je postačující platný 
občanský průkaz

ČAS
+1 hodina časový 
posun oproti České 
republice

NESSEBAR

POMORIE
RAVDA
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Bulharsko

Slunečné pobřeží je jedno z největších hotelových 
a rekreačních komplexů u Černého moře, určené 
především pro rodiny s dětmi. Toto oblíbené 

přímořské letovisko se rozprostírá 40 km severně 
od Burgasu, 5 km od Nessebaru. Pro děti bezpečné, 
pozvolna se svažující pláže dosahují délky více než 7 
km a šířky až 200 m. Na čistých plážích, zpestřených 
pohádkovými dunami, naleznete množství skluzavek, 
houpaček a bazénů. K večernímu posezení zvou stylová 
zařízení a velké množství útulných restaurací. Ke koloritu 
místa patří projížďky na koních a v drožkách. Možnost 
vycházek do okolí, zejména prohlídka starobylého 
městečka Nessebar, i dlouhé výlety podél pobřeží 
poskytují ideální program během Vaší dovolené.

Nessebar se nachází zhruba 30 km od Burgasu a přibližně 
5 km od Slunečného pobřeží. Toto město je známo 
svou typickou zástavbou dřevěných domů a množstvím 
kostelů pocházejících především z byzantského období. 
Město Nessebar je kulturní památkou a je zapsáno 
v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. 
Nessebar je rovněž oblíbeným centrem pouličních 
umělců, kteří dotváří atmosféru tohoto letoviska. 
Najdete zde samozřejmě také množství obchodů, 
restaurací či kaváren. Příměstská pláž je plně vybavena 
slunečníky, lehátky či množstvím vodních aktivit.

Bulharská republika leží na Balkánském poloostrově a její východní hranici tvoří pobřeží 
Černého moře. Dlouhé zlatavé pláže a moře lákají turisty z celého světa. Na své si ovšem 
přijdou i milovníci hor, neboť velká část země je hornatá. Hlavním městem je Sofie, která svým 
návštěvníkům nabízí unikátní památky, které ukáží zachovalý pohled do daleké historie. 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

PRŮMĚRMÉ TEPLOTY BĚHEM LÉTA

MAPA   

teplota ovzduší teplota moře

Velvyslanectví České republiky v Sofii: 
G.S.Rakovski No.100, 1000 Sofia
Telefon: +359 294 868 00
Web: www.mzv.cz/sofia
E-mail: sofia@embassy.mzv.cz

Velvyslanectví Bulharské republiky v Praze:
Krakovská 6, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 211 258, 222 212 011, 222 211 259 
Email: embassy.prague@mfa.bg

Aktuální informace ke vstupu do/z Bulharska najdete na 
webu Ministerstva zahraničních věcí České republiky: www.mzv.cz

27  C 24  C

DÉLKA LETU                     přibližně 2h

HLAVNÍ MĚSTO
Sofie

MĚNA
bulharský lev (BGL), 
1 BGL = 100 stotinek 

VSTUPNÍ
PODMÍNKY
pro české občany 
je postačující platný 
občanský průkaz

ČAS
+1 hodina časový 
posun oproti České 
republice

NESSEBAR

POMORIE
RAVDA
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BULHARSKO BULHARSKO

• letiště Burgas 30 km 
• centrum města Ravda 1 km 
• písčitá pláž 20 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• dětské postýlky

COPACABANA ★★

BULHARSKO / NESSEBAR
Hotel nabízí recepcí, snídaňovou halu, venkovní 
bazén, půjčovnu motorových vozidel, obchody a 
wifi internetové připojení. 

SNÍDANĚ

OD 10.034 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

• letiště Burgas 20 km
• centrum Slunečného pobřeží 100 m
• písčitá pláž 300 m od hotelu
• lehátka a slunečníky za poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• masáže, fitness centrum, hřiště

TIA MARIA ★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 
lobby bar, venkovní bazén, masáže, salon 
krásy, kadeřnictví, stolní tenis, biliard, animační 
programy, prádelnu, pokojovou službu, služby 
lékaře, trezor na recepci, svoz do centra města, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

• letiště Burgas 27 km 
• centrum města Ravda 1 km
• písčitá pláž 20 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek, na opalovací terase zdarma
• sauna
• hřiště, dětské postýlky

EVRIDIKA NESSEBAR ★★★

BULHARSKO / NESSEBAR
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, bar, 
opalovací terasu, saunu, pokojovou službu, svoz 
do centra města, půjčovnu motorových vozidel, 
parkoviště a wifi internetové připojení.

POLOPENZE

OD 12.279 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 30 km 
• centrum Slunečného pobřeží 500 m
• písčitá pláž 250 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• fitness centrum
• hřiště, dětské postýlky

TRAKIA GARDEN ★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, a´la 
carte restauraci, 2 bary, venkovní bazén, stolní 
tenis, kulečník, prádelnu, směnárnu, trezor na 
recepci, půjčovnu motorových vozidel, parkoviště 
a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

4,5

BEZ STRAVY / SNÍDANĚ
POLOPENZE / PLNÁ PENZE

OD 10.877 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

2,5

TripAdvisor

3,5

SNÍDANĚ / POLOPENZE
ALL INCLUSIVE

OD 10.224 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU
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BULHARSKO BULHARSKO

• letiště Burgas 30 km 
• centrum města Ravda 1 km 
• písčitá pláž 20 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• dětské postýlky

COPACABANA ★★

BULHARSKO / NESSEBAR
Hotel nabízí recepcí, snídaňovou halu, venkovní 
bazén, půjčovnu motorových vozidel, obchody a 
wifi internetové připojení. 

SNÍDANĚ

OD 10.034 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

• letiště Burgas 20 km
• centrum Slunečného pobřeží 100 m
• písčitá pláž 300 m od hotelu
• lehátka a slunečníky za poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• masáže, fitness centrum, hřiště

TIA MARIA ★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 
lobby bar, venkovní bazén, masáže, salon 
krásy, kadeřnictví, stolní tenis, biliard, animační 
programy, prádelnu, pokojovou službu, služby 
lékaře, trezor na recepci, svoz do centra města, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

• letiště Burgas 27 km 
• centrum města Ravda 1 km
• písčitá pláž 20 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek, na opalovací terase zdarma
• sauna
• hřiště, dětské postýlky

EVRIDIKA NESSEBAR ★★★

BULHARSKO / NESSEBAR
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, bar, 
opalovací terasu, saunu, pokojovou službu, svoz 
do centra města, půjčovnu motorových vozidel, 
parkoviště a wifi internetové připojení.

POLOPENZE

OD 12.279 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 30 km 
• centrum Slunečného pobřeží 500 m
• písčitá pláž 250 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• fitness centrum
• hřiště, dětské postýlky

TRAKIA GARDEN ★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, a´la 
carte restauraci, 2 bary, venkovní bazén, stolní 
tenis, kulečník, prádelnu, směnárnu, trezor na 
recepci, půjčovnu motorových vozidel, parkoviště 
a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

4,5

BEZ STRAVY / SNÍDANĚ
POLOPENZE / PLNÁ PENZE

OD 10.877 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

2,5

TripAdvisor

3,5

SNÍDANĚ / POLOPENZE
ALL INCLUSIVE

OD 10.224 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU
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BULHARSKO BULHARSKO

• letiště Burgas 30 km 
• centrum Slunečného pobřeží 2 km 
• písčitá pláž 80 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• masáže, sauna, fitness centrum, hřiště

BREZA FAMILY ★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí recepci, hlavní restaurací, 2 bary, 
venkovní bazén, prádelnu, služby lékaře, trezor 
na recepci, hlídané parkoviště a wifi internetové 
připojení.

ALL INCLUSIVE 

OD 12.618 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 27 km 
• centrum Slunečného pobřeží 500 m
• písčitá pláž 200 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za  

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí, 

aquapark
• hřiště, dětské postýlky

KARLOVO ★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 2 
bary, venkovní bazén, aquapark, biliard, trezor na 
recepci, pokojovou službu, svoz do centra města, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

• letiště Burgas 35 km 
• centrum Slunečného pobřeží 1,5 km
• písčitá pláž 120 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• masáže, aerobik, 
• dětský klub, hřiště, dětské postýlky

RIVA ★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, a´la carte 
restauraci, 2 bary, venkovní bazén, masáže, 
jacuzzi, aerobik, jóga, šipky, vodní sporty, animační 
programy, internetovou kavárnu, prádelnu, 
čistírnu, služby lékaře a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 13.227 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 13.407 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 32 km 
• centrum města Sveti Vlas 800 m
• písčitá pláž 300 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za  

poplatek
• venkovní bazén
• dětská sekce v bazénu, dětské postýlky

SAINT GEORGE PALACE RESORT SPA ★★★

BULHARSKO / SVETI VLAS
Hotel nabízí recepci, hlavní restaurací, bar, 
venkovní bazén s dětskou částí, parkoviště, trezor 
na recepci, půjčovnu motorových vozidel, služby 
lékaře a wifi internetové připojení. 

 SNÍDANĚ / POLOPENZE
PLNÁ PENZE

OD 13.133 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

3,5
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BULHARSKO BULHARSKO

• letiště Burgas 30 km 
• centrum Slunečného pobřeží 2 km 
• písčitá pláž 80 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• masáže, sauna, fitness centrum, hřiště

BREZA FAMILY ★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí recepci, hlavní restaurací, 2 bary, 
venkovní bazén, prádelnu, služby lékaře, trezor 
na recepci, hlídané parkoviště a wifi internetové 
připojení.

ALL INCLUSIVE 

OD 12.618 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 27 km 
• centrum Slunečného pobřeží 500 m
• písčitá pláž 200 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za  

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí, 

aquapark
• hřiště, dětské postýlky

KARLOVO ★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 2 
bary, venkovní bazén, aquapark, biliard, trezor na 
recepci, pokojovou službu, svoz do centra města, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

• letiště Burgas 35 km 
• centrum Slunečného pobřeží 1,5 km
• písčitá pláž 120 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• masáže, aerobik, 
• dětský klub, hřiště, dětské postýlky

RIVA ★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, a´la carte 
restauraci, 2 bary, venkovní bazén, masáže, 
jacuzzi, aerobik, jóga, šipky, vodní sporty, animační 
programy, internetovou kavárnu, prádelnu, 
čistírnu, služby lékaře a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 13.227 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 13.407 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 32 km 
• centrum města Sveti Vlas 800 m
• písčitá pláž 300 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za  

poplatek
• venkovní bazén
• dětská sekce v bazénu, dětské postýlky

SAINT GEORGE PALACE RESORT SPA ★★★

BULHARSKO / SVETI VLAS
Hotel nabízí recepci, hlavní restaurací, bar, 
venkovní bazén s dětskou částí, parkoviště, trezor 
na recepci, půjčovnu motorových vozidel, služby 
lékaře a wifi internetové připojení. 

 SNÍDANĚ / POLOPENZE
PLNÁ PENZE

OD 13.133 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

3,5
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BULHARSKO BULHARSKO

• letiště Burgas 35 km 
• centrum Slunečného pobřeží 2 km 
• písčitá pláž 450 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• fitness centrum, hřiště

CALYPSO ★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, 2 bary, 
venkovní bazén, stolní tenis, prádelnu, směnárnu, 
obchody, půjčovnu motorových vozidel, 
parkoviště a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE 

OD 14.418 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 28 km 
• v centrum Slunečného pobřeží 
• písčitá pláž 20 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén s dětskou částí
• pilates, plážový volejbal
• dětský klub, dětské postýlky

MPM OREL ★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, bary, 
venkovní bazén, šipky, vodní gymnastiku, pilates, 
zumbu, plážový volejbal, vodní sporty, animační 
programy, prádelnu a wifi internetové připojení. 

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 15.936 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 30 km 
• centrum Slunečného pobřeží 700 m 
• písčitá pláž 150 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén, dětský bazén
• masáže, biliard 

ADMIRAL PLAZA ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, a’la 
carte restauraci, bar, venkovní bazény, masáže, 
billiard, pokojovou službu, služby lékaře, prádelnu, 
směnárnu, trezor na recepci, parkoviště, obchody, 
půjčovnu motorových vozidel a wifi internetové 
připojení.

BEZ STRAVY / SNÍDANĚ

OD 10.877 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 12.901 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 30 km 
• v centru Slunečného pobřeží 
• písčitá pláž 350 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za  

poplatek
• venkovní bazén dětský bazén,
• spa & fitness centrum
• dětský klub, hřiště

DIAMOND ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, 3 bary, 
venkovní bazény, saunu, masáže, salon krásy, 
aerobik, billiard, animační program, služby lékaře, 
půjčovnu motorových vozidel, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

3,0

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

3,5
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BULHARSKO BULHARSKO

• letiště Burgas 35 km 
• centrum Slunečného pobřeží 2 km 
• písčitá pláž 450 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• fitness centrum, hřiště

CALYPSO ★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, 2 bary, 
venkovní bazén, stolní tenis, prádelnu, směnárnu, 
obchody, půjčovnu motorových vozidel, 
parkoviště a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE 

OD 14.418 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 28 km 
• v centrum Slunečného pobřeží 
• písčitá pláž 20 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén s dětskou částí
• pilates, plážový volejbal
• dětský klub, dětské postýlky

MPM OREL ★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, bary, 
venkovní bazén, šipky, vodní gymnastiku, pilates, 
zumbu, plážový volejbal, vodní sporty, animační 
programy, prádelnu a wifi internetové připojení. 

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 15.936 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 30 km 
• centrum Slunečného pobřeží 700 m 
• písčitá pláž 150 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén, dětský bazén
• masáže, biliard 

ADMIRAL PLAZA ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, a’la 
carte restauraci, bar, venkovní bazény, masáže, 
billiard, pokojovou službu, služby lékaře, prádelnu, 
směnárnu, trezor na recepci, parkoviště, obchody, 
půjčovnu motorových vozidel a wifi internetové 
připojení.

BEZ STRAVY / SNÍDANĚ

OD 10.877 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 12.901 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 30 km 
• v centru Slunečného pobřeží 
• písčitá pláž 350 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za  

poplatek
• venkovní bazén dětský bazén,
• spa & fitness centrum
• dětský klub, hřiště

DIAMOND ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, 3 bary, 
venkovní bazény, saunu, masáže, salon krásy, 
aerobik, billiard, animační program, služby lékaře, 
půjčovnu motorových vozidel, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

3,0

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

3,5
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BULHARSKO BULHARSKO

• letiště Burgas 40 km 
• centrum Slunečného pobřeží 2 km
• písčitá pláž 200 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• sauna, fitness centrum
• hřiště, dětské postýlky

REGATTA PALACE ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, a’la carte 
restauraci, 2 bary, venkovní bazén, saunu, 
kadeřnictví, billiard, animační programy, půjčovnu 
motorových vozidel, internetovou kavárnu, 
prádelnu, trezor na recepci, pokojovou službu, 
svoz do centra města a wifi internetové připojení. 

SNÍDANĚ 

OD 14.123 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 20 km 
• centrum Slunečného pobřeží 2 km
• písčitá pláž 250 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• masáže, sauna, fitness centrum
• dětský klub, hřiště, dětské postýlky

KAVKAZ GOLDEN DUNE ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, několik 
barů, venkovní bazén, saunu, masáže, stolní tenis, 
fotbalové hřiště, vodní sporty, potápění, animační 
program, služby lékaře, trezor na recepci, 
půjčovnu kol a motorových vozidel, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení. 

ALL INCLUSIVE

OD 14.281 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 27 km 
• centrum Slunečného pobřeží 1 km
• písčitá pláž 100 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za  

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• sauna, masáže, kadeřnictví

SUNSET ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, 3 bary, 
venkovní bazén, saunu, masáže, salon krásy, 
kadeřnictví, půjčovnu motorových vozidel, noční 
klub, prádelnu, svoz do centra města a wifi 
internetové připojení. 

ALL INCLUSIVE

OD 14.492 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 15.012 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 30 km 
• centrum města Nessebar 1 km
• písčitá pláž 250 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za  

poplatek
• venkovní bazény, dětský bazén, 

aquapark
• masáže, sauna, fitness centrum

KOTVA ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí recepci, hlavní restaurací, a’la carte 
restauraci, 3 bary, venkovní bazény, aquapark, 
masáže, saunu, stolní tenis, biliard, animační 
program, služby lékaře, trezor na recepci, půjčovnu 
motorových vozidel, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení.

TripAdvisor

3,0

TripAdvisor

5,0

TripAdvisor

3,0

TripAdvisor

3,5
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BULHARSKO BULHARSKO

• letiště Burgas 40 km 
• centrum Slunečného pobřeží 2 km
• písčitá pláž 200 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• sauna, fitness centrum
• hřiště, dětské postýlky

REGATTA PALACE ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, a’la carte 
restauraci, 2 bary, venkovní bazén, saunu, 
kadeřnictví, billiard, animační programy, půjčovnu 
motorových vozidel, internetovou kavárnu, 
prádelnu, trezor na recepci, pokojovou službu, 
svoz do centra města a wifi internetové připojení. 

SNÍDANĚ 

OD 14.123 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 20 km 
• centrum Slunečného pobřeží 2 km
• písčitá pláž 250 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• masáže, sauna, fitness centrum
• dětský klub, hřiště, dětské postýlky

KAVKAZ GOLDEN DUNE ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, několik 
barů, venkovní bazén, saunu, masáže, stolní tenis, 
fotbalové hřiště, vodní sporty, potápění, animační 
program, služby lékaře, trezor na recepci, 
půjčovnu kol a motorových vozidel, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení. 

ALL INCLUSIVE

OD 14.281 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 27 km 
• centrum Slunečného pobřeží 1 km
• písčitá pláž 100 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za  

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• sauna, masáže, kadeřnictví

SUNSET ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, 3 bary, 
venkovní bazén, saunu, masáže, salon krásy, 
kadeřnictví, půjčovnu motorových vozidel, noční 
klub, prádelnu, svoz do centra města a wifi 
internetové připojení. 

ALL INCLUSIVE

OD 14.492 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 15.012 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 30 km 
• centrum města Nessebar 1 km
• písčitá pláž 250 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za  

poplatek
• venkovní bazény, dětský bazén, 

aquapark
• masáže, sauna, fitness centrum

KOTVA ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí recepci, hlavní restaurací, a’la carte 
restauraci, 3 bary, venkovní bazény, aquapark, 
masáže, saunu, stolní tenis, biliard, animační 
program, služby lékaře, trezor na recepci, půjčovnu 
motorových vozidel, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení.

TripAdvisor

3,0

TripAdvisor

5,0

TripAdvisor

3,0

TripAdvisor

3,5
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BULHARSKO BULHARSKO

• letiště Burgas 35 km 
• centrum Slunečného pobřeží 100 m 
• písčitá pláž 150 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén, dětský bazén, 

aquapark
• venkovní fitness

BEST WESTERN PLUS PREMIUM INN ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 
2 bary, venkovní bazény, aquapark, venkovní 
fitness, stolní tenis, šachy, karetní hry, kasino, 
živou hudbu, pokojovou službu, prádelnu, čistírnu, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

• letiště Burgas 28 km 
• centrum Slunečného pobřeží 700 m
• písčitá pláž 400 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• masáže,aerobik
• dětský klub, hřiště 

TRAKIA PLAZA ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, 3 bary, 
venkovní bazén, skluzavky u bazénu, masáže, 
jacuzzi, aerobik, strečink, zumbu, šipky, stolní 
tenis, animační program, služby lékaře, trezor na 
recepci, směnárnu, obchody a wifi internetové 
připojení v lobby a u bazénu.

ALL INCLUSIVE

OD 15.262 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

• letiště Burgas 35 km 
• centrum města Sveti Vlas 800 m
• písčitá pláž 50 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• masáže, sauna, fitness centrum
• dětský klub, hřiště, dětské postýlky

SINEVA PARK ★★★★

BULHARSKO / SVETI VLAS
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, 2 bary, 
venkovní bazén, masáže, saunu, salon krásy, 
kadeřnictví, aerobik, vodní gymnatiku, plážový 
volejbal, fotbal, tenis, stolní tenis, kulečník, 
minigolf, vodní sporty, animační program, prádelnu, 
služby lékaře, trezor na recepci, půjčovnu kol a 
motorových vozidel a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 15.267 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 15.356 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

• letiště Burgas 30 km 
• centrum Slunečného pobřeží 500 m
• písčitá pláž 20 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• masáže
• hřiště, dětské postýlky

GRAND HOTEL SUNNY BEACH ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 
2 bary, venkovní bazén, masáže, salón krásy, 
kadeřnictví, internetovou kavárnu, animační 
program, prádelnu, směnárnu, služby lékaře, 
obchody, půjčovnu motorových vozidel a wifi 
internetové připojení.

 SNÍDANĚ / POLOPENZE
ALL INCLUSIVE

OD 15.093 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

4,0



66 OREX Travel – bližší informace na www.orextravel.cz  OREX Travel – bližší informace na www.orextravel.cz 67

BULHARSKO BULHARSKO

• letiště Burgas 35 km 
• centrum Slunečného pobřeží 100 m 
• písčitá pláž 150 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén, dětský bazén, 

aquapark
• venkovní fitness

BEST WESTERN PLUS PREMIUM INN ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 
2 bary, venkovní bazény, aquapark, venkovní 
fitness, stolní tenis, šachy, karetní hry, kasino, 
živou hudbu, pokojovou službu, prádelnu, čistírnu, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

• letiště Burgas 28 km 
• centrum Slunečného pobřeží 700 m
• písčitá pláž 400 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• masáže,aerobik
• dětský klub, hřiště 

TRAKIA PLAZA ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, 3 bary, 
venkovní bazén, skluzavky u bazénu, masáže, 
jacuzzi, aerobik, strečink, zumbu, šipky, stolní 
tenis, animační program, služby lékaře, trezor na 
recepci, směnárnu, obchody a wifi internetové 
připojení v lobby a u bazénu.

ALL INCLUSIVE

OD 15.262 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

• letiště Burgas 35 km 
• centrum města Sveti Vlas 800 m
• písčitá pláž 50 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• masáže, sauna, fitness centrum
• dětský klub, hřiště, dětské postýlky

SINEVA PARK ★★★★

BULHARSKO / SVETI VLAS
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, 2 bary, 
venkovní bazén, masáže, saunu, salon krásy, 
kadeřnictví, aerobik, vodní gymnatiku, plážový 
volejbal, fotbal, tenis, stolní tenis, kulečník, 
minigolf, vodní sporty, animační program, prádelnu, 
služby lékaře, trezor na recepci, půjčovnu kol a 
motorových vozidel a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 15.267 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 15.356 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

• letiště Burgas 30 km 
• centrum Slunečného pobřeží 500 m
• písčitá pláž 20 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• masáže
• hřiště, dětské postýlky

GRAND HOTEL SUNNY BEACH ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 
2 bary, venkovní bazén, masáže, salón krásy, 
kadeřnictví, internetovou kavárnu, animační 
program, prádelnu, směnárnu, služby lékaře, 
obchody, půjčovnu motorových vozidel a wifi 
internetové připojení.

 SNÍDANĚ / POLOPENZE
ALL INCLUSIVE

OD 15.093 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

4,0
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BULHARSKO BULHARSKO

• letiště Burgas 25 km 
• centrum Slunečného pobřeží 1,5 km
• písčitá pláž 200 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• spa & fitness centrum
• hřiště, dětské postýlky

ROME PALACE DELUXE ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, a´la carte 
restauraci, 2 bary, venkovní bazén, jacuzzi, saunu, 
parní lázně, kadeřnictví, půjčovnu motorových 
vozidel, internetovou kavárnu, trezor na recepci, 
služby lékaře a wifi internetové připojení.

• letiště Burgas 30 km 
• centrum Slunečného pobřeží 1,5 km 
• písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén, dětský bazén
• masáže, fitness centrum
• dětský klub

BURGAS BEACH ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 3 
bary, venkovní bazén, skluzavky u bazénu, saunu, 
masáže, biliard, denní i večerní animační program, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 15.599 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

ALL INCLUSIVE

OD 15.458 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 36 km 
• centrum města Elenite 850 m
• písčitá pláž 50 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, dětský 

bazén,
• spa & fitness centrum
• dětský klub, hřiště

ROYAL PARK ★★★★

BULHARSKO / ELENITE
Hotel nabízí 24 hod. fungující recepci, hlavní 
restauraci, 2 a´la carte restaurace, 3 bary, 
venkovní bazén, vnitřní bazén, aquapark, saunu, 
parní lázně, turecké lázně, masáže, zumbu, jógu, 
vodní aerobik, tenisový kurt, stolní tenis, minigolf, 
vodní sporty, animační program, služby lékaře, 
půjčovnu motorových vozidel, parkoviště a wifi 
internetové připojení v lobby a na recepci.

ALL INCLUSIVE

OD 16.153 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 16.273 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 32 km 
• v centru Slunečného pobřeží 
• písčitá pláž 50 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, dětský bazén
• bowling, minigolf
• dětský klub, hřiště

ZORNITSA RESIDENCE ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, a’la 
carte restauraci, několik barů, venkovní bazény, 
salón krásy, minigolf, bowling, biliard, šipky, 
půjčovnu motorových vozidel, obchody, animační 
program, směnárnu, parkoviště, prádelnu, služby 
lékaře a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

2,5
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BULHARSKO BULHARSKO

• letiště Burgas 25 km 
• centrum Slunečného pobřeží 1,5 km
• písčitá pláž 200 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• spa & fitness centrum
• hřiště, dětské postýlky

ROME PALACE DELUXE ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, a´la carte 
restauraci, 2 bary, venkovní bazén, jacuzzi, saunu, 
parní lázně, kadeřnictví, půjčovnu motorových 
vozidel, internetovou kavárnu, trezor na recepci, 
služby lékaře a wifi internetové připojení.

• letiště Burgas 30 km 
• centrum Slunečného pobřeží 1,5 km 
• písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén, dětský bazén
• masáže, fitness centrum
• dětský klub

BURGAS BEACH ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 3 
bary, venkovní bazén, skluzavky u bazénu, saunu, 
masáže, biliard, denní i večerní animační program, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 15.599 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

ALL INCLUSIVE

OD 15.458 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 36 km 
• centrum města Elenite 850 m
• písčitá pláž 50 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, dětský 

bazén,
• spa & fitness centrum
• dětský klub, hřiště

ROYAL PARK ★★★★

BULHARSKO / ELENITE
Hotel nabízí 24 hod. fungující recepci, hlavní 
restauraci, 2 a´la carte restaurace, 3 bary, 
venkovní bazén, vnitřní bazén, aquapark, saunu, 
parní lázně, turecké lázně, masáže, zumbu, jógu, 
vodní aerobik, tenisový kurt, stolní tenis, minigolf, 
vodní sporty, animační program, služby lékaře, 
půjčovnu motorových vozidel, parkoviště a wifi 
internetové připojení v lobby a na recepci.

ALL INCLUSIVE

OD 16.153 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 16.273 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 32 km 
• v centru Slunečného pobřeží 
• písčitá pláž 50 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, dětský bazén
• bowling, minigolf
• dětský klub, hřiště

ZORNITSA RESIDENCE ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, a’la 
carte restauraci, několik barů, venkovní bazény, 
salón krásy, minigolf, bowling, biliard, šipky, 
půjčovnu motorových vozidel, obchody, animační 
program, směnárnu, parkoviště, prádelnu, služby 
lékaře a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

2,5
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BULHARSKO BULHARSKO

• letiště Burgas 27 km 
• v centrum Slunečného pobřeží 
• písčitá pláž 200 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• masáže, fitness centrum, 
• dětský klub, hřiště

MPM KALINA GARDEN ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, bary, 
venkovní bazén, skluzavky u bazénu, masáže, 
salon krásy, stolní tenis, minigolf, kasino, animační 
programy, internetový koutek, prádelnu, trezor na 
recepci a wifi internetové připojení.

• letiště Burgas 30 km 
• centrum města Nessebar 2 km
• písčitá pláž 150 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazény, dětský bazén, vnitřní 

bazén, spa & fitness centrum
• dětský klub, hřiště

IMPERIAL RESORT ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 
Hotel se skládá ze dvou budov a nabízí 24 hod. 
recepci, hlavní restauraci, 2 a’la carte restaurace, 
4 bary, venkovní bazény, vnitřní bazén, spa 
centrum, masáže, parní lázně, saunu, jacuzzi, 
aerobik, stolní tenis, billiard, plážový volejbal, lekce 
tance, animační program, prádelnu, služby lékaře, 
půjčovnu kol a motorových vozidel, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 16.627 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE PREM.

OD 16.442 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 35 km 
• centrum Slunečného pobřeží 3,5 km
• písčitá pláž 100 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, dětský bazén, vnitřní 

bazén
• spa & fitness centrum
• dětský klub, hřiště

MARVEL ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 
a´la carte restauraci, 2 bary, venkovní bazény, 
vnitřní bazén, masáže, saunu, jacuzzi, parní 
lázně, turecké lázně, salón krásy, kadeřnictví, 
animační program, prádelnu, služby lékaře, 
trezor na recepci, půjčovnu motorových vozidel, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 16.700 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 16.755 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 36 km 
• centrum města Elenite 1,2 km
• písčitá pláž 50 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

aquapark
• spa & fitness centrum
• dětský klub, hřiště

ROYAL BAY ELENITE ★★★★

BULHARSKO / ELENITE
Hotel nabízí 24 hod. fungující recepci, hlavní 
restauraci, 2 a’la carte restaurace, 2 bary, 
venkovní bazén, vnitřní bazén, aquapark, saunu, 
parní lázně, turecké lázně, masáže, zumbu, jógu, 
tenisový kurt, stolní tenis, minigolf, vodní sporty, 
animační program, služby lékaře a wifi internetové 
připojení v lobby a na recepci.
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BULHARSKO BULHARSKO

• letiště Burgas 27 km 
• v centrum Slunečného pobřeží 
• písčitá pláž 200 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• masáže, fitness centrum, 
• dětský klub, hřiště

MPM KALINA GARDEN ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, bary, 
venkovní bazén, skluzavky u bazénu, masáže, 
salon krásy, stolní tenis, minigolf, kasino, animační 
programy, internetový koutek, prádelnu, trezor na 
recepci a wifi internetové připojení.

• letiště Burgas 30 km 
• centrum města Nessebar 2 km
• písčitá pláž 150 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazény, dětský bazén, vnitřní 

bazén, spa & fitness centrum
• dětský klub, hřiště

IMPERIAL RESORT ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 
Hotel se skládá ze dvou budov a nabízí 24 hod. 
recepci, hlavní restauraci, 2 a’la carte restaurace, 
4 bary, venkovní bazény, vnitřní bazén, spa 
centrum, masáže, parní lázně, saunu, jacuzzi, 
aerobik, stolní tenis, billiard, plážový volejbal, lekce 
tance, animační program, prádelnu, služby lékaře, 
půjčovnu kol a motorových vozidel, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 16.627 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE PREM.

OD 16.442 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 35 km 
• centrum Slunečného pobřeží 3,5 km
• písčitá pláž 100 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, dětský bazén, vnitřní 

bazén
• spa & fitness centrum
• dětský klub, hřiště

MARVEL ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 
a´la carte restauraci, 2 bary, venkovní bazény, 
vnitřní bazén, masáže, saunu, jacuzzi, parní 
lázně, turecké lázně, salón krásy, kadeřnictví, 
animační program, prádelnu, služby lékaře, 
trezor na recepci, půjčovnu motorových vozidel, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 16.700 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 16.755 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 36 km 
• centrum města Elenite 1,2 km
• písčitá pláž 50 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, 

aquapark
• spa & fitness centrum
• dětský klub, hřiště

ROYAL BAY ELENITE ★★★★

BULHARSKO / ELENITE
Hotel nabízí 24 hod. fungující recepci, hlavní 
restauraci, 2 a’la carte restaurace, 2 bary, 
venkovní bazén, vnitřní bazén, aquapark, saunu, 
parní lázně, turecké lázně, masáže, zumbu, jógu, 
tenisový kurt, stolní tenis, minigolf, vodní sporty, 
animační program, služby lékaře a wifi internetové 
připojení v lobby a na recepci.
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BULHARSKO BULHARSKO

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 16.864 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 35 km 
• v centru Slunečného pobřeží
• písčitá pláž 150 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí, 

aquapark
• masáže, sauna, fitness centrum

KUBAN ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, několik 
barů, venkovní bazén, aquapark, masáže, 
saunu, turecké lázně, parní lázně, jacuzzi, biliard, 
internetovou kavárnu, animační program, služby 
lékaře, prádelnu, trezor na recepci, obchody, 
půjčovu motorových vozidel, konferenční prostory 
a wifi internetové připojení. 

• letiště Burgas 28 km 
• centrum Slunečného pobřeží 200 m
• písčitá pláž 20 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén s dětskou částí
• plážový volejbal, bowling
• dětský klub, dětské postýlky

MPM ASTORIA ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, 3 bary, 
venkovní bazén, salon krásy, plážový volejbal, 
šipky, vodní gymnastiku, pilates, zumbu, bowling, 
kasino, billiard, animační program, prádelnu a wifi 
internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 16.864 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 25 km 
• centrum města Nessebar 200 m
• písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén s dětskou částí, vnitřní 

bazén
• spa & fitness centrum 
• dětský klub, hřiště

MPM ARSENA ★★★★

BULHARSKO / NESSEBAR
Hotel se skládá ze dvou budov a nabízí recepci, 
hlavní restauraci, 3 bary, venkovní bazén, vnitřní 
bazén, saunu, turecké lázně, parní lázně, masáže, 
salon krásy, aerobik, pilates, šipky, billiard, vodní 
sporty, animační program, prádelnu, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení .

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 17.285 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 17.496 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 35 km 
• centrum Slunečného pobřeží 500 m
• písčitá pláž 300 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazény, dětský bazén, 

aquapark
• spa & fitness centrum, volejbal
• dětský klub, hřiště 

LAGUNA PARK AND AQUA CLUB ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 
3 bary, venkovní bazény, aquapark, masáže, 
saunu, parní lázně, turecké lázně, kadeřnictví, 
aqua aerobik, volejbal, stolní tenis, minigolf, 
billiard, videohry, animační program, prádelnu, 
čistírnu, služby lékaře, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení.
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BULHARSKO BULHARSKO

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 16.864 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 35 km 
• v centru Slunečného pobřeží
• písčitá pláž 150 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí, 

aquapark
• masáže, sauna, fitness centrum

KUBAN ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, několik 
barů, venkovní bazén, aquapark, masáže, 
saunu, turecké lázně, parní lázně, jacuzzi, biliard, 
internetovou kavárnu, animační program, služby 
lékaře, prádelnu, trezor na recepci, obchody, 
půjčovu motorových vozidel, konferenční prostory 
a wifi internetové připojení. 

• letiště Burgas 28 km 
• centrum Slunečného pobřeží 200 m
• písčitá pláž 20 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén s dětskou částí
• plážový volejbal, bowling
• dětský klub, dětské postýlky

MPM ASTORIA ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, 3 bary, 
venkovní bazén, salon krásy, plážový volejbal, 
šipky, vodní gymnastiku, pilates, zumbu, bowling, 
kasino, billiard, animační program, prádelnu a wifi 
internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 16.864 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 25 km 
• centrum města Nessebar 200 m
• písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén s dětskou částí, vnitřní 

bazén
• spa & fitness centrum 
• dětský klub, hřiště

MPM ARSENA ★★★★

BULHARSKO / NESSEBAR
Hotel se skládá ze dvou budov a nabízí recepci, 
hlavní restauraci, 3 bary, venkovní bazén, vnitřní 
bazén, saunu, turecké lázně, parní lázně, masáže, 
salon krásy, aerobik, pilates, šipky, billiard, vodní 
sporty, animační program, prádelnu, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení .

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 17.285 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 17.496 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 35 km 
• centrum Slunečného pobřeží 500 m
• písčitá pláž 300 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazény, dětský bazén, 

aquapark
• spa & fitness centrum, volejbal
• dětský klub, hřiště 

LAGUNA PARK AND AQUA CLUB ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 
3 bary, venkovní bazény, aquapark, masáže, 
saunu, parní lázně, turecké lázně, kadeřnictví, 
aqua aerobik, volejbal, stolní tenis, minigolf, 
billiard, videohry, animační program, prádelnu, 
čistírnu, služby lékaře, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení.
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BULHARSKO BULHARSKO

• letiště Burgas 10 km 
• centrum města Pomorie 2 km
• písčitá pláž 50 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• spa & fitness centrum

FESTA POMORIE ★★★★

BULHARSKO / POMORIE
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, a´la 
carte restauraci, 2 bary, venkovní bazény, saunu, 
parní lázně, masáže, billiard, šachy, videohry, 
půjčovnu kol a motorových vozidel, obchody, 
prádelnu, čistírnu, služby lékaře, trezor na recepci 
a wifi internetové připojení.

• letiště Burgas 30 km 
• centrum Slunečného pobřeží 500 m 
• písčitá pláž 100 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazény, dětský bazén
• masáže, sauna, fitness centrum
• dětský klub, hřiště

DAS CLUB HOTEL SUNNY BEACH ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, 2 bary, 
venkovní bazény, skluzavky u bazénu, masáže, 
saunu, parní lázně, kadeřnictví, salon krásy, stolní 
tenis, biliard, minigolf, volejbal, fotbal, animační 
program, půjčovnu motorových vozidel, služby 
lékaře, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 18.972 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

BEZ STRAVY / SNÍDANĚ
POLOPENZE

OD 17.711 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 25 km 
• centrum města Ravda 350 m
• písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• spa & fitness centrum
• dětský klub, hřiště

RIU HELIOS PARADISE ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, 2 a’la carte 
restaurace, 2 bary, venkovní bazény, spa centrum, 
masáže, saunu, parní lázně, jacuzzi, kadeřnictví, 
salon krásy, vodní gymnastiku, plážový volejbal, 
tenisový kurt, jízdu na koni, minigolf, billiard, vodní 
sporty, animační program, živou hudbu, půjčovnu 
motorových vozidel, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 22.429 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 22.766 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 35 km 
• centrum Slunečného pobřeží 1,5 km
• soukromá písčitá pláž 10 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, dětský bazén, 

aquapark
• masáže, sauna, fitness centrum
• dětský klub, hřiště

DIT EVRIKA BEACH CLUB ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotelový komplex nabízí recepci, hlavní restauraci, 
3 a´la carte restaurace, 5 barů, venkovní bazény, 
aquapark, masáže, saunu, salon krásy, kadeřnictví, 
tenisový kurt, plážový volejbal, stolní tenis, 
kulečník, vodní sporty, živou hudbu, animační 
program, prádelnu, služby lékaře, půjčovnu 
motorových vozidel, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení.
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BULHARSKO BULHARSKO

• letiště Burgas 10 km 
• centrum města Pomorie 2 km
• písčitá pláž 50 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• spa & fitness centrum

FESTA POMORIE ★★★★

BULHARSKO / POMORIE
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, a´la 
carte restauraci, 2 bary, venkovní bazény, saunu, 
parní lázně, masáže, billiard, šachy, videohry, 
půjčovnu kol a motorových vozidel, obchody, 
prádelnu, čistírnu, služby lékaře, trezor na recepci 
a wifi internetové připojení.

• letiště Burgas 30 km 
• centrum Slunečného pobřeží 500 m 
• písčitá pláž 100 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazény, dětský bazén
• masáže, sauna, fitness centrum
• dětský klub, hřiště

DAS CLUB HOTEL SUNNY BEACH ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, 2 bary, 
venkovní bazény, skluzavky u bazénu, masáže, 
saunu, parní lázně, kadeřnictví, salon krásy, stolní 
tenis, biliard, minigolf, volejbal, fotbal, animační 
program, půjčovnu motorových vozidel, služby 
lékaře, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 18.972 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

BEZ STRAVY / SNÍDANĚ
POLOPENZE

OD 17.711 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 25 km 
• centrum města Ravda 350 m
• písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí
• spa & fitness centrum
• dětský klub, hřiště

RIU HELIOS PARADISE ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, 2 a’la carte 
restaurace, 2 bary, venkovní bazény, spa centrum, 
masáže, saunu, parní lázně, jacuzzi, kadeřnictví, 
salon krásy, vodní gymnastiku, plážový volejbal, 
tenisový kurt, jízdu na koni, minigolf, billiard, vodní 
sporty, animační program, živou hudbu, půjčovnu 
motorových vozidel, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 22.429 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 22.766 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 35 km 
• centrum Slunečného pobřeží 1,5 km
• soukromá písčitá pláž 10 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, dětský bazén, 

aquapark
• masáže, sauna, fitness centrum
• dětský klub, hřiště

DIT EVRIKA BEACH CLUB ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotelový komplex nabízí recepci, hlavní restauraci, 
3 a´la carte restaurace, 5 barů, venkovní bazény, 
aquapark, masáže, saunu, salon krásy, kadeřnictví, 
tenisový kurt, plážový volejbal, stolní tenis, 
kulečník, vodní sporty, živou hudbu, animační 
program, prádelnu, služby lékaře, půjčovnu 
motorových vozidel, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení.

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

3,0

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0
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BULHARSKO BULHARSKO

• letiště Burgas 35 km 
• centrum Slunečného pobřeží 800 m 
• písčitá pláž 1500 m od hotelu, svoz 

zajištěn 
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén, dětský bazén, 

aquapark

AQUA NEVIS ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 3 
bary, venkovní bazény, aquapark, masáže, saunu, 
salón krásy, kosmetický salón, vodní gymnastiku, 
minigolf, volejbal, biliard, videohry, animační 
program, prádelnu, služby lékaře, svoz do centra 
města a wifi internetové připojení.
Oficiální kategorie hotelu je 2*.

• letiště Burgas 40 km 
• centrum města Sveti Vlas 2 km
• písčitá pláž 200 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí,vnitřní 

bazén, hřiště
• spa & fitness centrum

GARDEN OF EDEN HOTEL ★★★★★

BULHARSKO / SVETI VLAS 
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, 2 a´la 
carte restaurace, 2 bary, venkovní bazény, saunu, 
solárium, masáže, jacuzzi, parní lázně, turecké 
lázně, salón krásy, kadeřnictví, stolní tenis, 
biliard, fotbalové hřiště, animační program, služby 
lékaře, prádelnu, půjčovnu motorových vozidel, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 23.188 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

BEZ STRAVY / SNÍDANĚ
POLOPENZE / PLNÁ PENZE

OD 11.805 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 33 km 
• centrum města Sveti Vlas 800 m
• písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén, dětský bazén, vnitřní 

bazén, hřiště, dětské postýlky
• spa & fitness centrum

MOONLIGHT ★★★★★

BULHARSKO / SVETI VLAS
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, 3 bary, 
venkovní bazény, vnitřní bazén, masáže, saunu, 
jacuzzi, parní lázně, salon krásy, kadeřnictví, stolní 
tenis, kulečník, služby lékaře, prádelnu, půjčovnu 
motorových vozidel, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení.

SNÍDANĚ / POLOPENZE

OD 16.442 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 18 km 
• centrum města Pomorie 5 km
• písčitá pláž 200 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén, vnitřní bazén
• spa & fitness centrum

GRAND HOTEL POMORIE ★★★★★

BULHARSKO / POMORIE
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 2 
bary, venkovní bazén, vnitřní bazén, masáže, parní 
lázně, turecké lázně, saunu, jacuzzi, solarium, 
tenisový kurt, biliard, obchody, pokojovou službu, 
služby lékaře, prádelnu, svoz do centra města, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0

POLOPENZE / ALL INCL.

OD 15.894 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU
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BULHARSKO BULHARSKO

• letiště Burgas 35 km 
• centrum Slunečného pobřeží 800 m 
• písčitá pláž 1500 m od hotelu, svoz 

zajištěn 
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén, dětský bazén, 

aquapark

AQUA NEVIS ★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 3 
bary, venkovní bazény, aquapark, masáže, saunu, 
salón krásy, kosmetický salón, vodní gymnastiku, 
minigolf, volejbal, biliard, videohry, animační 
program, prádelnu, služby lékaře, svoz do centra 
města a wifi internetové připojení.
Oficiální kategorie hotelu je 2*.

• letiště Burgas 40 km 
• centrum města Sveti Vlas 2 km
• písčitá pláž 200 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén s dětskou částí,vnitřní 

bazén, hřiště
• spa & fitness centrum

GARDEN OF EDEN HOTEL ★★★★★

BULHARSKO / SVETI VLAS 
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, 2 a´la 
carte restaurace, 2 bary, venkovní bazény, saunu, 
solárium, masáže, jacuzzi, parní lázně, turecké 
lázně, salón krásy, kadeřnictví, stolní tenis, 
biliard, fotbalové hřiště, animační program, služby 
lékaře, prádelnu, půjčovnu motorových vozidel, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 23.188 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

BEZ STRAVY / SNÍDANĚ
POLOPENZE / PLNÁ PENZE

OD 11.805 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 33 km 
• centrum města Sveti Vlas 800 m
• písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén, dětský bazén, vnitřní 

bazén, hřiště, dětské postýlky
• spa & fitness centrum

MOONLIGHT ★★★★★

BULHARSKO / SVETI VLAS
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, 3 bary, 
venkovní bazény, vnitřní bazén, masáže, saunu, 
jacuzzi, parní lázně, salon krásy, kadeřnictví, stolní 
tenis, kulečník, služby lékaře, prádelnu, půjčovnu 
motorových vozidel, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení.

SNÍDANĚ / POLOPENZE

OD 16.442 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 18 km 
• centrum města Pomorie 5 km
• písčitá pláž 200 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži za 

poplatek
• venkovní bazén, vnitřní bazén
• spa & fitness centrum

GRAND HOTEL POMORIE ★★★★★

BULHARSKO / POMORIE
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 2 
bary, venkovní bazén, vnitřní bazén, masáže, parní 
lázně, turecké lázně, saunu, jacuzzi, solarium, 
tenisový kurt, biliard, obchody, pokojovou službu, 
služby lékaře, prádelnu, svoz do centra města, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0

POLOPENZE / ALL INCL.

OD 15.894 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU
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BULHARSKO BULHARSKO

• letiště Burgas 28 km 
• centrum Slunečného pobřeží 2,5 km
• soukromá písčitá pláž 30 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, dětský 

bazén, dětský klub
• spa & fitness centrum

ROYAL PALACE HELENA SANDS ★★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, a’la carte 
restauraci, lobby bar, venkovní bazény, vnitřní 
bazén s jacuzzi, masáže, saunu, parní lázně, salón 
krásy, kadeřnictví, stolní tenis, plážový volejbal, 
2 tenisové kurty, biliard, vodní sporty, animační 
program, živou hudbu, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení.

• letiště Burgas 30 km 
• centrum Slunečného pobřeží 2,5 km
• soukromá písčitá pláž 150 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, dětský bazén,
• posilovna, 
• dětský klub, hřiště

ROYAL PALACE HELENA PARK ★★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, několik 
barů, venkovní bazény, stolní tenis, plážový 
volejbal, 2 tenisové kurty, vodní sporty, animační 
programy, živou hudbu, prádelnu, čistírnu, služby 
lékaře a wifi internetové připojení.
Klienti mohou využívat služby sesterského hotelu 
Royal Palace Helena Sands.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 19.309 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

4,5

POLOPENZE

OD 18.634 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 15 km 
• centrum města Pomorie 5,5 km 
• soukromá písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazény, dětský bazén, 

aquapark
• spa & fitness centrum
• dětský klub, hřiště

WAVE RESORT ★★★★★

BULHARSKO / POMORIE
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 3 
a’la carte restaurace, 5 barů, venkovní bazény, 
vnitřní bazény, aquapark, masáže, saunu, turecké 
lázně, jacuzzi, kosmetický salon, kadeřnictví, 
aerobik, plážový volejbal, stolní tenis, vodní sporty, 
animační program, svoz do centra města Pomorie, 
prádelnu, čistírnu, služby lékaře, půjčovnu kol a 
motorových vozidel, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 20.500 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 24.563 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

• letiště Burgas 30 km 
• centrum Slunečného pobřeží 2 km
• písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén
• spa & fitness centrum

RIU PALACE ★★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, 2 a’la carte 
restaurace, 6 barů, venkovní bazén, vnitřní bazén, 
spa centrum, masáže, saunu, parní lázně, jacuzzi, 
kadeřnictví, salon krásy, skupinové lekce fitness, 
tenisový kurt, animační program, živou hudbu, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

4,0
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BULHARSKO BULHARSKO

• letiště Burgas 28 km 
• centrum Slunečného pobřeží 2,5 km
• soukromá písčitá pláž 30 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén, dětský 

bazén, dětský klub
• spa & fitness centrum

ROYAL PALACE HELENA SANDS ★★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, a’la carte 
restauraci, lobby bar, venkovní bazény, vnitřní 
bazén s jacuzzi, masáže, saunu, parní lázně, salón 
krásy, kadeřnictví, stolní tenis, plážový volejbal, 
2 tenisové kurty, biliard, vodní sporty, animační 
program, živou hudbu, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení.

• letiště Burgas 30 km 
• centrum Slunečného pobřeží 2,5 km
• soukromá písčitá pláž 150 m od hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, dětský bazén,
• posilovna, 
• dětský klub, hřiště

ROYAL PALACE HELENA PARK ★★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, několik 
barů, venkovní bazény, stolní tenis, plážový 
volejbal, 2 tenisové kurty, vodní sporty, animační 
programy, živou hudbu, prádelnu, čistírnu, služby 
lékaře a wifi internetové připojení.
Klienti mohou využívat služby sesterského hotelu 
Royal Palace Helena Sands.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 19.309 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

4,5

POLOPENZE

OD 18.634 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Burgas 15 km 
• centrum města Pomorie 5,5 km 
• soukromá písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazény, dětský bazén, 

aquapark
• spa & fitness centrum
• dětský klub, hřiště

WAVE RESORT ★★★★★

BULHARSKO / POMORIE
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 3 
a’la carte restaurace, 5 barů, venkovní bazény, 
vnitřní bazény, aquapark, masáže, saunu, turecké 
lázně, jacuzzi, kosmetický salon, kadeřnictví, 
aerobik, plážový volejbal, stolní tenis, vodní sporty, 
animační program, svoz do centra města Pomorie, 
prádelnu, čistírnu, služby lékaře, půjčovnu kol a 
motorových vozidel, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 20.500 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 24.563 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

• letiště Burgas 30 km 
• centrum Slunečného pobřeží 2 km
• písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka na pláži zdarma
• venkovní bazén, vnitřní bazén
• spa & fitness centrum

RIU PALACE ★★★★★

BULHARSKO / SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Hotel nabízí recepci, hlavní restauraci, 2 a’la carte 
restaurace, 6 barů, venkovní bazén, vnitřní bazén, 
spa centrum, masáže, saunu, parní lázně, jacuzzi, 
kadeřnictví, salon krásy, skupinové lekce fitness, 
tenisový kurt, animační program, živou hudbu, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

4,0
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Egypt 

E gypt je známý svou starověkou civilizací a 
památkami z dob majestátních faraónů, jako jsou 
například Velké pyramidy v Gíze, Velká sfinga, 

Egyptské muzeum, archeologická lokalita Sakkára či 
rozsáhlá nekropole staroegyptských faraónů Dáhšúr. Na 
jihu se nachází památky jako Luxor, Karnak, Abú Simbel, 
Hatšepsutiny památky, Údolí králů s Tutanchamonovou 
hrobkou, Vysoká Asuánská přehrada na řece Nil či jeden 
z nejznámějších chrámů starověkého Egypta Philae. 
Egyptská gastronomie je velmi autentická a používá 
hlavně zeleninu, luštěniny a ovoce. Z masa se používá 
zejména králičí, kuřecí či kachní maso. Ke všem jídlům 
se podává pita chléb. Rudé moře s křišťálovou čistou 

vodou se vyznačuje bohatým mořským životem, 
s množstvím pestrobarevných ryb, želv, rejnoků 
či delfínů a také obrovským množstvím korálů. To 
vše činí z Egypta jedno z nejlepších míst na světě 
pro šnorchlování a potápění. Hurghada je známé 
egyptské město a přístav, a je největším egyptským 
turistickým centrem v oblasti Rudého moře. Vyznačuje 
se nádhernými plážemi, korálovými útesy a bohatým 
podmořským světem. Tato lokalita je ideálním místem, 
které kombinuje plážovou dovolenou s možností 
návštěv známých archeologických památek. Egypt je 
skutečně krajinou kontrastů a každému návštěvníkovi 
má co nabídnout. 

Egyptská arabská republika se svou historií, kulturou, kuchyní, náboženstvím a geografií je 
skvělým cílem pro každého cestovatele. Nachází se na severovýchodě Afriky a je domovem 
jedné z nejstarších a největších civilizací na světě. Hraničí se Středozemním mořem na severu 
a Rudým mořem na východě. Země má společné hranice s Izraelem, Libyí, Súdánem a pásmem 
Gazy. DŮLEŽITÉ KONTAKTY

PRŮMĚRMÉ TEPLOTY BĚHEM LÉTA

MAPA   

teplota ovzduší teplota moře

Velvyslanectví České republiky v Káhiře: 
4, Dokki Street, 12511 Giza, Cairo
Telefon: + 20 233 339 700, + 20 233 339 701
Web: www.mzv.cz/cairo
E-mail: cairo@embassy.mzv.cz

Velvyslanectví Egyptské arabské republiky v Praze:
Pelléova 13, 160 00 Praha 6-Bubeneč
Telefon: 224 311 506
Email: egembassy.prague@gmail.com

Aktuální informace ke vstupu do/z Egypta najdete na 
webu Ministerstva zahraničních věcí České republiky: www.mzv.cz

31  C 27  C

DÉLKA LETU                     přibližně 4h

HLAVNÍ MĚSTO
Káhira

MĚNA
egyptská libra (EGP), 
1 EGP = 100 piastrů 

VSTUPNÍ
PODMÍNKY
platí vízová 
povinnost, platnost 
pasu min. 6 měsíců 
po návratu

ČAS
není časový posun 
oproti České republice 

MARSA ALAM

ČERVENÉ MOŘE

STŘEDOZEMNÍ MOŘE

EGYPT

HURGHADA SHARM EL SHEIKH

KÁHIRA SAÚDSKÁ
ARÁBIE

JORDÁNSKO
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Egypt 

E gypt je známý svou starověkou civilizací a 
památkami z dob majestátních faraónů, jako jsou 
například Velké pyramidy v Gíze, Velká sfinga, 

Egyptské muzeum, archeologická lokalita Sakkára či 
rozsáhlá nekropole staroegyptských faraónů Dáhšúr. Na 
jihu se nachází památky jako Luxor, Karnak, Abú Simbel, 
Hatšepsutiny památky, Údolí králů s Tutanchamonovou 
hrobkou, Vysoká Asuánská přehrada na řece Nil či jeden 
z nejznámějších chrámů starověkého Egypta Philae. 
Egyptská gastronomie je velmi autentická a používá 
hlavně zeleninu, luštěniny a ovoce. Z masa se používá 
zejména králičí, kuřecí či kachní maso. Ke všem jídlům 
se podává pita chléb. Rudé moře s křišťálovou čistou 

vodou se vyznačuje bohatým mořským životem, 
s množstvím pestrobarevných ryb, želv, rejnoků 
či delfínů a také obrovským množstvím korálů. To 
vše činí z Egypta jedno z nejlepších míst na světě 
pro šnorchlování a potápění. Hurghada je známé 
egyptské město a přístav, a je největším egyptským 
turistickým centrem v oblasti Rudého moře. Vyznačuje 
se nádhernými plážemi, korálovými útesy a bohatým 
podmořským světem. Tato lokalita je ideálním místem, 
které kombinuje plážovou dovolenou s možností 
návštěv známých archeologických památek. Egypt je 
skutečně krajinou kontrastů a každému návštěvníkovi 
má co nabídnout. 

Egyptská arabská republika se svou historií, kulturou, kuchyní, náboženstvím a geografií je 
skvělým cílem pro každého cestovatele. Nachází se na severovýchodě Afriky a je domovem 
jedné z nejstarších a největších civilizací na světě. Hraničí se Středozemním mořem na severu 
a Rudým mořem na východě. Země má společné hranice s Izraelem, Libyí, Súdánem a pásmem 
Gazy. DŮLEŽITÉ KONTAKTY

PRŮMĚRMÉ TEPLOTY BĚHEM LÉTA

MAPA   

teplota ovzduší teplota moře

Velvyslanectví České republiky v Káhiře: 
4, Dokki Street, 12511 Giza, Cairo
Telefon: + 20 233 339 700, + 20 233 339 701
Web: www.mzv.cz/cairo
E-mail: cairo@embassy.mzv.cz

Velvyslanectví Egyptské arabské republiky v Praze:
Pelléova 13, 160 00 Praha 6-Bubeneč
Telefon: 224 311 506
Email: egembassy.prague@gmail.com

Aktuální informace ke vstupu do/z Egypta najdete na 
webu Ministerstva zahraničních věcí České republiky: www.mzv.cz

31  C 27  C

DÉLKA LETU                     přibližně 4h

HLAVNÍ MĚSTO
Káhira

MĚNA
egyptská libra (EGP), 
1 EGP = 100 piastrů 

VSTUPNÍ
PODMÍNKY
platí vízová 
povinnost, platnost 
pasu min. 6 měsíců 
po návratu

ČAS
není časový posun 
oproti České republice 

MARSA ALAM

ČERVENÉ MOŘE

STŘEDOZEMNÍ MOŘE

EGYPT

HURGHADA SHARM EL SHEIKH

KÁHIRA SAÚDSKÁ
ARÁBIE

JORDÁNSKO
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• centrum města Hurghada 4 km
• soukromá písčitá pláž 150 m od hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén, aquapark
• spa centrum, masáže, sauna
• fitness centrum, aerobik, plážový 

volejbal
• dětská bazén, hřiště

ZAHABIA HOTEL HURGHADA ★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotelový resort se skládá z hlavní budovy, 4 
vedlejších budov a několika vilek, k dispozici  
recepce, hlavní restaurace, plážová restaurace, 
kavárna, několik barů, venkovní bazén, dětský 
bazén,  aquapark, spa centrum, sauna, turecké 
lázně, jacuzzi, masáže, salon krásy, fitness 
centrum, aerobik, aqua aerobik, stolní tenis, jízda 
na koni, biliard, plážový volejbal, vodní sporty, 
potápění, půjčovna kol, animační programy, 
pokojová služba, prádelna, služby lékaře, trezor 
na recepci, parkoviště a wifi internetové připojení.

• letiště Hurghada 7,5 km
• město Hurghada 5 km
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní bazén, aquapark
• masáže, jacuzzi, sauna, posilovna
• lekce aerobiku, plážový volejbal
• mini klub, dětský bazén, hřiště

LE PACHA RESORT HURGHADA ★★★+

EGYPT / HURGHADA 
Hotelový resort nabízí hlavní restauraci, 2 a’la 
carte restaurace (čínská, italská), 4 bary, venkovní 
bazén, dětský bazén, aquapark (4 skluzavky pro 
dospělé, 2 skluzavky pro děti), masáže, sauna, 
jacuzzi, salón krásy, posilovna, lekce aerobiku, 
plážový volejbal, stolní tenis, šipky, vodní sporty, 
potápění, diskotéka, animační program, živá 
hudba, prádelna, pokojová služba, obchody a wifi 
internetové připojení.

TripAdvisor

4,5

POLOPENZE / ALL INCL.

OD 13.610 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Hurghada 15 km
• město Hurghada 21 km
• písčitá pláž 300 m od hotelu
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní bazén, aquaparksauna, salon 

krásy, fitness centrum
• plážový volejbal, minigolf, tenisový kurt

MIRAGE BAY RESORT AND AQUA PARK ★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotelový resort se skládá z hlavní a vedlejší 
budovy, nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 
3 a’la caret restaurace (orientální, italská, čínská), 
4 bary, 3 venkovní bazény, vyhřívaný bazén, 
dětský bazén, aquapark, sauna, salon krásy, 
fitness centrum, aerobik, vodní aerobik, tenisový 
kurt, mini fotbal, jízda na koni, plážový volejbal, 
plážový fotbal, biliard, minigolf, amfiteátr, živá 
hudba, animační program, prádelna, pokojová 
služba, služby lékaře, parkoviště, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

• letiště Hurghada 9 km 
• v centru města Hurghada 
• soukromá písčitě - oblázková pláž 350 

m od hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén, aquapark
• spa centrum, masáže, sauna
• posilovna, aerobik, tenisový kurt

REGINA RESORT AND AQUAPARK ★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, a’la 
carte restauraci (italská), několik barů, venkovní 
bazény, dětský bazén, aquapark, spa centrum, 
turecké lázně, sauna, jacuzzi, masáže, salón 
krásy, posilovna, aerobik, aqua aerobik, tenisový 
kurt, stolní tenis, squash, biliard, pétanque, herní 
místnost, vodní sporty, potápění, půjčovna kol, 
animační program, diskotéka, živá hudba, kino, 
prádelna, směnárna, trezor na recepci, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 15.126 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

POLOPENZE / ALL INCL.

OD 15.477 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 14.891 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0
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• centrum města Hurghada 4 km
• soukromá písčitá pláž 150 m od hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén, aquapark
• spa centrum, masáže, sauna
• fitness centrum, aerobik, plážový 

volejbal
• dětská bazén, hřiště

ZAHABIA HOTEL HURGHADA ★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotelový resort se skládá z hlavní budovy, 4 
vedlejších budov a několika vilek, k dispozici  
recepce, hlavní restaurace, plážová restaurace, 
kavárna, několik barů, venkovní bazén, dětský 
bazén,  aquapark, spa centrum, sauna, turecké 
lázně, jacuzzi, masáže, salon krásy, fitness 
centrum, aerobik, aqua aerobik, stolní tenis, jízda 
na koni, biliard, plážový volejbal, vodní sporty, 
potápění, půjčovna kol, animační programy, 
pokojová služba, prádelna, služby lékaře, trezor 
na recepci, parkoviště a wifi internetové připojení.

• letiště Hurghada 7,5 km
• město Hurghada 5 km
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní bazén, aquapark
• masáže, jacuzzi, sauna, posilovna
• lekce aerobiku, plážový volejbal
• mini klub, dětský bazén, hřiště

LE PACHA RESORT HURGHADA ★★★+

EGYPT / HURGHADA 
Hotelový resort nabízí hlavní restauraci, 2 a’la 
carte restaurace (čínská, italská), 4 bary, venkovní 
bazén, dětský bazén, aquapark (4 skluzavky pro 
dospělé, 2 skluzavky pro děti), masáže, sauna, 
jacuzzi, salón krásy, posilovna, lekce aerobiku, 
plážový volejbal, stolní tenis, šipky, vodní sporty, 
potápění, diskotéka, animační program, živá 
hudba, prádelna, pokojová služba, obchody a wifi 
internetové připojení.

TripAdvisor

4,5

POLOPENZE / ALL INCL.

OD 13.610 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Hurghada 15 km
• město Hurghada 21 km
• písčitá pláž 300 m od hotelu
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní bazén, aquaparksauna, salon 

krásy, fitness centrum
• plážový volejbal, minigolf, tenisový kurt

MIRAGE BAY RESORT AND AQUA PARK ★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotelový resort se skládá z hlavní a vedlejší 
budovy, nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, 
3 a’la caret restaurace (orientální, italská, čínská), 
4 bary, 3 venkovní bazény, vyhřívaný bazén, 
dětský bazén, aquapark, sauna, salon krásy, 
fitness centrum, aerobik, vodní aerobik, tenisový 
kurt, mini fotbal, jízda na koni, plážový volejbal, 
plážový fotbal, biliard, minigolf, amfiteátr, živá 
hudba, animační program, prádelna, pokojová 
služba, služby lékaře, parkoviště, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

• letiště Hurghada 9 km 
• v centru města Hurghada 
• soukromá písčitě - oblázková pláž 350 

m od hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén, aquapark
• spa centrum, masáže, sauna
• posilovna, aerobik, tenisový kurt

REGINA RESORT AND AQUAPARK ★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restauraci, a’la 
carte restauraci (italská), několik barů, venkovní 
bazény, dětský bazén, aquapark, spa centrum, 
turecké lázně, sauna, jacuzzi, masáže, salón 
krásy, posilovna, aerobik, aqua aerobik, tenisový 
kurt, stolní tenis, squash, biliard, pétanque, herní 
místnost, vodní sporty, potápění, půjčovna kol, 
animační program, diskotéka, živá hudba, kino, 
prádelna, směnárna, trezor na recepci, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 15.126 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

POLOPENZE / ALL INCL.

OD 15.477 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 14.891 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0
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• letiště Hurghada 9 km
• město Hurghada 6 km
• písčitá pláž 78 m od hotelu
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní bazény, aquapark
• spa centrum, terapie, jacuzzi, tělocvična
• plážový volejbal, fotbal

MINA MARK BEACH RESORT HURGHADA ★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotel nabízí hlavní budovu, několik vedlejších 
budov, hlavní restauraci, 3 a’la carte restaurace 
(mořské plody, italská, čínská), 4 bary, 2 venkovní 
bazény (v zimě je jeden vyhřívaný), aquapark, 2 
dětské bazény, spa centrum, turecké lázně, sauna, 
jacuzzi, masáže, parní lázně, terapie, tělocvična, 
plážový volejbal, fotbal, stolní tenis, šachy, šipky, 
biliard, potápění, animační program, služby lékaře, 
prádelna, pokojová služba, trezor na recepci, 
konferenční místnost a wifi internetové připojení .

• letiště Hurghada 12 km 
• centrum města Hurghada 3 km
• soukromá písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén, aquapark
• spa centrum, masáže, sauna
• posilovna, aerobik, tenisový kurt, 

squash

SUNNY DAYS RESORT & SPA & AQUAPARK ★★★

EGYPT / HURGHADA 
Hotel nabízí hlavní budovu s 24 hod. recepcí, 
hlavní restauraci, 5 a’la carte restaurací (italská, 
daleký východ, orientální, mořské plody, 
středomořská), několik barů, venkovní bazény, 
aquapark, spa centrum, turecké lázně, sauna, 
jacuzzi, masáže, salon krásy, posilovna, aerobik, 
tenisové kurty, stolní tenis, squash, biliard, plážový 
fotbal a volejbal, vodní sporty, potápění, půjčovna 
kol, obchody, animační program, diskotéka, živá 
hudba, prádelna, služby lékaře, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 15.744 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Hurghada 8 km
• město Hurghada 3 km
• písčitá pláž 100 m od hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní bazény, aquapark
• spa centrum, masáže, jacuzzi, 

posilovna
• enisový kurt, mini fotbal

KINGTUT AQUA PARK BEACH RESORT ★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotelový resort nabízí recepci, hlavní restauraci, 
a´la carte restauraci (čínská), 2 bary, venkovní 
bazény, dětské bazény, aquapark (5 skluzavek 
pro dospělé, 2 pro děti), turecké lázně, masáže, 
sauna, jacuzzi, salon krásy, posilovna, aerobik, 
aqua aerobik, tenisový kurt, stolní tenis, fotbal, 
plážový fotbal, plážový volejbal, mini fotbal, 
biliard, potápění, animační program, diskotéka, 
živá hudba, tematické večery, prádelna, 
směnárna, služby lékaře, konferenční prostory a 
wifi internetové připojení v lobby.

• letiště Hurghada 85 km
• centrum města Safaga 22 km
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní bazén
• spa centrum, sauna, jacizzu, masáže, 

fitness centrum
• volejbal, vodní pólo, safari tour

CORAL SUN BEACH SAFAGA ★★★

EGYPT / SAFAGA
Hotel se skládá ze 3 budov, nabízí hlavní 
restauraci, a’la carte restauraci, 3 bary, venkovní 
bazén, spa centrum, turecké lázně, sauna, jacuzzi, 
masáže, salón krásy, fitness centrum, vodní 
gymnastika, strečink, břišní tance, vodní polo, 
stolní tenis, biliard, volejbal, potápění, safari tour, 
diskotéka, denní a večerní animační program, 
prádelna, služby lékaře, obchody, parkoviště a wifi 
internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 16.598 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 16.913 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 15.798 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

4,0
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• letiště Hurghada 9 km
• město Hurghada 6 km
• písčitá pláž 78 m od hotelu
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní bazény, aquapark
• spa centrum, terapie, jacuzzi, tělocvična
• plážový volejbal, fotbal

MINA MARK BEACH RESORT HURGHADA ★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotel nabízí hlavní budovu, několik vedlejších 
budov, hlavní restauraci, 3 a’la carte restaurace 
(mořské plody, italská, čínská), 4 bary, 2 venkovní 
bazény (v zimě je jeden vyhřívaný), aquapark, 2 
dětské bazény, spa centrum, turecké lázně, sauna, 
jacuzzi, masáže, parní lázně, terapie, tělocvična, 
plážový volejbal, fotbal, stolní tenis, šachy, šipky, 
biliard, potápění, animační program, služby lékaře, 
prádelna, pokojová služba, trezor na recepci, 
konferenční místnost a wifi internetové připojení .

• letiště Hurghada 12 km 
• centrum města Hurghada 3 km
• soukromá písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén, aquapark
• spa centrum, masáže, sauna
• posilovna, aerobik, tenisový kurt, 

squash

SUNNY DAYS RESORT & SPA & AQUAPARK ★★★

EGYPT / HURGHADA 
Hotel nabízí hlavní budovu s 24 hod. recepcí, 
hlavní restauraci, 5 a’la carte restaurací (italská, 
daleký východ, orientální, mořské plody, 
středomořská), několik barů, venkovní bazény, 
aquapark, spa centrum, turecké lázně, sauna, 
jacuzzi, masáže, salon krásy, posilovna, aerobik, 
tenisové kurty, stolní tenis, squash, biliard, plážový 
fotbal a volejbal, vodní sporty, potápění, půjčovna 
kol, obchody, animační program, diskotéka, živá 
hudba, prádelna, služby lékaře, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 15.744 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Hurghada 8 km
• město Hurghada 3 km
• písčitá pláž 100 m od hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní bazény, aquapark
• spa centrum, masáže, jacuzzi, 

posilovna
• enisový kurt, mini fotbal

KINGTUT AQUA PARK BEACH RESORT ★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotelový resort nabízí recepci, hlavní restauraci, 
a´la carte restauraci (čínská), 2 bary, venkovní 
bazény, dětské bazény, aquapark (5 skluzavek 
pro dospělé, 2 pro děti), turecké lázně, masáže, 
sauna, jacuzzi, salon krásy, posilovna, aerobik, 
aqua aerobik, tenisový kurt, stolní tenis, fotbal, 
plážový fotbal, plážový volejbal, mini fotbal, 
biliard, potápění, animační program, diskotéka, 
živá hudba, tematické večery, prádelna, 
směnárna, služby lékaře, konferenční prostory a 
wifi internetové připojení v lobby.

• letiště Hurghada 85 km
• centrum města Safaga 22 km
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní bazén
• spa centrum, sauna, jacizzu, masáže, 

fitness centrum
• volejbal, vodní pólo, safari tour

CORAL SUN BEACH SAFAGA ★★★

EGYPT / SAFAGA
Hotel se skládá ze 3 budov, nabízí hlavní 
restauraci, a’la carte restauraci, 3 bary, venkovní 
bazén, spa centrum, turecké lázně, sauna, jacuzzi, 
masáže, salón krásy, fitness centrum, vodní 
gymnastika, strečink, břišní tance, vodní polo, 
stolní tenis, biliard, volejbal, potápění, safari tour, 
diskotéka, denní a večerní animační program, 
prádelna, služby lékaře, obchody, parkoviště a wifi 
internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 16.598 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 16.913 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 15.798 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

4,0
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• letiště Hurghada 8 km 
• centrum města Hurghada 3 km
• soukromá písčitá pláž 50 m od hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén, vnitřní bazén, aquapark
• masáže, sauna, turecké lázně
• fitness centrum, aerobik, volejbal
• dětský klub, dětská bazén, hřiště

SPHINX AQUA PARK BEACH RESORT ★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotelový resort nabízí recepci, hlavní restauraci, 
a’la carte restauraci (čínská), 3 bary, venkovní 
bazény, vnitřní bazén, dětský bazén, aquapark, 
turecké lázně, sauna, masáže, parní lázně, 
jacuzzi, salon krásy, fitness centrum, aerobik, 
břišní tance, tenisový kurt, stolní tenis, fotbal, mini 
fotbal, plážový volejbal, jízdy na velbloudovi, vodní 
sporty, potápění, diskotéka, animační program, 
živá hudba, prádelna, směnárna, služby lékaře, 
pokojová služba, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení v lobby.

• letiště Hurghada 12 km 
• centrum města Hurghada 3 km
• soukromá písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén, aquapark
• posilovna, aerobik, tenisový kurt, 

squash, volejbal
• dětský klub, dětská bazén 

SUNNY DAYS MIRETTE FAMILY RESORT ★★★

EGYPT / HURGHADA 
Hotel nabízí hlavní budovu s 24 hod. recepcí, 
hlavní restauraci, několik barů, venkovní bazény, 
aquapark, salon krásy, posilovna, aerobik, aqua 
aerobik, tenisové kurty, stolní tenis, squash, 
šipky, biliard, pétanque, plážový fotbal a volejbal, 
vodní sporty, potápění, půjčovna kol, obchody, 
internetový koutek, animační program, diskotéka, 
živá hudba, amfiteátr, prádelna, služby lékaře, 
parkoviště, směnárna, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 17.665 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Hurghada 35 km 
• centrum města Makadi Bay 8 km 
• soukromá oblázková pláž přímo u 

hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén, aquapark
• spa centrum, masáže, sauna
• fitness centrum, aerobik, tenisový kurt 

ROYAL PHARAOHS MAKADI BAY ★★★★

EGYPT / MAKADI
Hotelový resort nabízí 24 hod. fungující recepci, 
hlavní restauraci, 2 a´la carte restaurace (italská, 
gril), 6 barů, venkovní bazény, dětský bazén, 
aquapark, spa centrum, parní lázně, saunu, 
masáže, jacuzzi, salón krásy, kadeřnictví, fitness 
centrum, 2 tenisové kurty, stolní tenis, biliard, 
plážový volejbal, fotbalové hřiště, jízdy na koni 
a velbloudovi, potápění, vodní sporty, aerobik, 
gymnastika, animační program, obchody, 
prádelna, pokojová služba, služby lékaře, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení 
v lobby.

• letiště Hurghada 45 km 
• centrum města Safaga 8 km 
• soukromá písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazény 
• spa centrum, masáže, sauna
• fitness centrum, tenisový kurt, volejbal
• dětský klub, dětský bazén, hřiště 

PARADISE ABU SOMA ★★★★

EGYPT / SAFAGA
Hotelový resort se skládá z hlavní budovy, 
30 bungalovů a několika vilek, nabízí hlavní 
restauraci, 4 bary, 2 venkovní bazény (v zimě 
vyhřívané), dětský bazén (v zimě vyhřívaný), spa 
centrum, sauna, masáže, jacuzzi, salón krásy, 
fitness centrum, tenisový kurt, fotbalové hřiště, 
plážový volejbal, stolní tenis, mini fotbal, jízdu na 
koních, vodní sporty, potápění, animační program, 
prádelna, směnárna, služby lékaře, obchody, 
půjčovna motorových vozidel, trezor na recepci a 
wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 13.964 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 14.574 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 18.092 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0
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• letiště Hurghada 8 km 
• centrum města Hurghada 3 km
• soukromá písčitá pláž 50 m od hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén, vnitřní bazén, aquapark
• masáže, sauna, turecké lázně
• fitness centrum, aerobik, volejbal
• dětský klub, dětská bazén, hřiště

SPHINX AQUA PARK BEACH RESORT ★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotelový resort nabízí recepci, hlavní restauraci, 
a’la carte restauraci (čínská), 3 bary, venkovní 
bazény, vnitřní bazén, dětský bazén, aquapark, 
turecké lázně, sauna, masáže, parní lázně, 
jacuzzi, salon krásy, fitness centrum, aerobik, 
břišní tance, tenisový kurt, stolní tenis, fotbal, mini 
fotbal, plážový volejbal, jízdy na velbloudovi, vodní 
sporty, potápění, diskotéka, animační program, 
živá hudba, prádelna, směnárna, služby lékaře, 
pokojová služba, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení v lobby.

• letiště Hurghada 12 km 
• centrum města Hurghada 3 km
• soukromá písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén, aquapark
• posilovna, aerobik, tenisový kurt, 

squash, volejbal
• dětský klub, dětská bazén 

SUNNY DAYS MIRETTE FAMILY RESORT ★★★

EGYPT / HURGHADA 
Hotel nabízí hlavní budovu s 24 hod. recepcí, 
hlavní restauraci, několik barů, venkovní bazény, 
aquapark, salon krásy, posilovna, aerobik, aqua 
aerobik, tenisové kurty, stolní tenis, squash, 
šipky, biliard, pétanque, plážový fotbal a volejbal, 
vodní sporty, potápění, půjčovna kol, obchody, 
internetový koutek, animační program, diskotéka, 
živá hudba, amfiteátr, prádelna, služby lékaře, 
parkoviště, směnárna, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 17.665 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Hurghada 35 km 
• centrum města Makadi Bay 8 km 
• soukromá oblázková pláž přímo u 

hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén, aquapark
• spa centrum, masáže, sauna
• fitness centrum, aerobik, tenisový kurt 

ROYAL PHARAOHS MAKADI BAY ★★★★

EGYPT / MAKADI
Hotelový resort nabízí 24 hod. fungující recepci, 
hlavní restauraci, 2 a´la carte restaurace (italská, 
gril), 6 barů, venkovní bazény, dětský bazén, 
aquapark, spa centrum, parní lázně, saunu, 
masáže, jacuzzi, salón krásy, kadeřnictví, fitness 
centrum, 2 tenisové kurty, stolní tenis, biliard, 
plážový volejbal, fotbalové hřiště, jízdy na koni 
a velbloudovi, potápění, vodní sporty, aerobik, 
gymnastika, animační program, obchody, 
prádelna, pokojová služba, služby lékaře, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení 
v lobby.

• letiště Hurghada 45 km 
• centrum města Safaga 8 km 
• soukromá písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazény 
• spa centrum, masáže, sauna
• fitness centrum, tenisový kurt, volejbal
• dětský klub, dětský bazén, hřiště 

PARADISE ABU SOMA ★★★★

EGYPT / SAFAGA
Hotelový resort se skládá z hlavní budovy, 
30 bungalovů a několika vilek, nabízí hlavní 
restauraci, 4 bary, 2 venkovní bazény (v zimě 
vyhřívané), dětský bazén (v zimě vyhřívaný), spa 
centrum, sauna, masáže, jacuzzi, salón krásy, 
fitness centrum, tenisový kurt, fotbalové hřiště, 
plážový volejbal, stolní tenis, mini fotbal, jízdu na 
koních, vodní sporty, potápění, animační program, 
prádelna, směnárna, služby lékaře, obchody, 
půjčovna motorových vozidel, trezor na recepci a 
wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 13.964 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 14.574 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 18.092 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0
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• letiště Hurghada 20 km
• 10 km město El Gouna
• písčitá pláž 300 m od hotelu
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní bazény, aquapark
• spa centrum, manikúra, pedikúra
• fitness centrum, mini golf

GOLDEN BEACH RESORT ★★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotelový resort nabízí 24 hod. recepci, hlavní 
restauraci, 5 a’la carte restaurací (italská, orientální, 
rybí, masová), 9 barů, venkovní bazény, dětský 
bazén, aquapark, spa centrum, turecké lázně, 
sauna, masáže, jacuzzi, kadeřnictví, manikúra, 
pedikúra, kosmetický salon, fitness centrum, 
aerobik, step aerobik, plážový volejbal, tenisový 
kurt, stolní tenis, jízda na koních, minigolf, vodní 
sporty, potápění, animační program, noční klub, 
prádelna, směnárna, služby lékaře, konferenční 
prostory a  wifi internetové připojení. 

• letiště Hurghada 45 km
• město Safaga 5 km
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní bazény
• spa centrum, tělocvična
• plážový volejbal, pétanque

LOTUS BAY BEACH RESORT ★★★★

EGYPT / SAFAGA 
Hotel nabízí hlavní restauraci, několik barů, 
venkovní bazény, dětské bazény, spa centrum, 
turecké lázně, sauna, jacuzzi, masáže, salón 
krásy, tělocvična, aerobik, stolní tenis, šipky, 
biliard, pétanque, plážový volejbal, vodní sporty, 
potápění, knihovna, animační program, diskotéka, 
půjčovna kol, obchody, prádelna, služby lékaře, 
trezor na recepci, svoz do centra města, 
parkoviště, konferenční místnost a wifi internetové 
připojení.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 14.696 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Hurghada 16 km
• město Hurghada 22 km
• písčitá pláž 2 km od hotelu, svoz 

zajištěn
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní bazény, aquapark
• spa centrum, fitness centrum

LONG BEACH RESORT HURGHADA ★★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotelový resort nabízí 24 hod. fungující recepci, 
hlavní restauraci, restauraci pouze pro dospělé, 
3 a’la carte restaurace (italská, mezinarodní, 
středozemní), 8 barů, venkovní bazény, dětský 
bazény, aquapark, spa centrum, sauna, masáže, 
turecké lázně, parní lázně, jacuzzi, salón krásy, 
fitness centrum, aerobik, tenisový kurt, stolní 
tenis, squash, fotbal, minigolf, plážový volejbal a 
fotbal, biliard, vodní sporty, potápění, animační 
programy, služby lékaře, konferenční prostory a 
wifi internetové připojení v Aqua Lounge.

• letiště Hurghada 7 km
• 2 km město Hurghada
• písečná korálová pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní bazén
• spa centrum, masáže, turecké lázně
• plážový volejbal, lukostřelba

HOTELUX MARINA BEACH HURGHADA ★★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotel nabízí 24 hod. fungující recepci, hlavní 
restauraci, a’la carte restauraci (italská), 3 bary, 
venkovní bazén (v zimě vyhřívaný), dětský bazén 
(v zimě vyhřívaný), spa centrum, sauna, masáže, 
turecké lázně, salón krásy, kadeřnictví, aerobik, 
plážový volejbal, lukostřelba, biliard, šipky, vodní 
sporty, potápění, videohry, živá hudba, animační 
program, prádelna, čistírna, směnárna, služby 
lékaře, parkoviště, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení. 

ALL INCLUSIVE

OD 15.872 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 16.586 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 15.013 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

4,0
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• letiště Hurghada 20 km
• 10 km město El Gouna
• písčitá pláž 300 m od hotelu
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní bazény, aquapark
• spa centrum, manikúra, pedikúra
• fitness centrum, mini golf

GOLDEN BEACH RESORT ★★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotelový resort nabízí 24 hod. recepci, hlavní 
restauraci, 5 a’la carte restaurací (italská, orientální, 
rybí, masová), 9 barů, venkovní bazény, dětský 
bazén, aquapark, spa centrum, turecké lázně, 
sauna, masáže, jacuzzi, kadeřnictví, manikúra, 
pedikúra, kosmetický salon, fitness centrum, 
aerobik, step aerobik, plážový volejbal, tenisový 
kurt, stolní tenis, jízda na koních, minigolf, vodní 
sporty, potápění, animační program, noční klub, 
prádelna, směnárna, služby lékaře, konferenční 
prostory a  wifi internetové připojení. 

• letiště Hurghada 45 km
• město Safaga 5 km
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní bazény
• spa centrum, tělocvična
• plážový volejbal, pétanque

LOTUS BAY BEACH RESORT ★★★★

EGYPT / SAFAGA 
Hotel nabízí hlavní restauraci, několik barů, 
venkovní bazény, dětské bazény, spa centrum, 
turecké lázně, sauna, jacuzzi, masáže, salón 
krásy, tělocvična, aerobik, stolní tenis, šipky, 
biliard, pétanque, plážový volejbal, vodní sporty, 
potápění, knihovna, animační program, diskotéka, 
půjčovna kol, obchody, prádelna, služby lékaře, 
trezor na recepci, svoz do centra města, 
parkoviště, konferenční místnost a wifi internetové 
připojení.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 14.696 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Hurghada 16 km
• město Hurghada 22 km
• písčitá pláž 2 km od hotelu, svoz 

zajištěn
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní bazény, aquapark
• spa centrum, fitness centrum

LONG BEACH RESORT HURGHADA ★★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotelový resort nabízí 24 hod. fungující recepci, 
hlavní restauraci, restauraci pouze pro dospělé, 
3 a’la carte restaurace (italská, mezinarodní, 
středozemní), 8 barů, venkovní bazény, dětský 
bazény, aquapark, spa centrum, sauna, masáže, 
turecké lázně, parní lázně, jacuzzi, salón krásy, 
fitness centrum, aerobik, tenisový kurt, stolní 
tenis, squash, fotbal, minigolf, plážový volejbal a 
fotbal, biliard, vodní sporty, potápění, animační 
programy, služby lékaře, konferenční prostory a 
wifi internetové připojení v Aqua Lounge.

• letiště Hurghada 7 km
• 2 km město Hurghada
• písečná korálová pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní bazén
• spa centrum, masáže, turecké lázně
• plážový volejbal, lukostřelba

HOTELUX MARINA BEACH HURGHADA ★★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotel nabízí 24 hod. fungující recepci, hlavní 
restauraci, a’la carte restauraci (italská), 3 bary, 
venkovní bazén (v zimě vyhřívaný), dětský bazén 
(v zimě vyhřívaný), spa centrum, sauna, masáže, 
turecké lázně, salón krásy, kadeřnictví, aerobik, 
plážový volejbal, lukostřelba, biliard, šipky, vodní 
sporty, potápění, videohry, živá hudba, animační 
program, prádelna, čistírna, směnárna, služby 
lékaře, parkoviště, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení. 

ALL INCLUSIVE

OD 15.872 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 16.586 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 15.013 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

3,5

TripAdvisor

4,0
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• letiště Hurghada 5 km 
• centrum města Hurghada 15 km
• soukromá písčitá pláž 1 km od hotelu, 

svoz zajištěn
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén, aquapark
• spa centrum, fitness centrum, aerobik, 

plážový volejbal

ROYAL LAGOONS AQUAPARK RESORT AND SPA ★★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotelový resort se skládá ze 3 hlavních budov 
a několika vil, nabízí 24 hod. fungující recepci, 
hlavní restaurací, 2 a’la carte restaurace (italská, 
orientální), několik barů, venkovní bazén, dětský 
bazén, aquapark, spa centrum, salon krásy, fitness 
centrum, aerobik, tenisový kurt, lukostřelba, šipky, 
pétanque, plážový volejbal a fotbal, potápěcí 
centrum, výlety lodí, obchody, animační program, 
amfiteátr, služby lékaře, prádelna, parkoviště, svoz 
do centra, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení. 

• letiště Hurghada 35 km
• centrum města El Gouna 100 m
• písčitá pláž 300 m od hotelu
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní bazén, tělocvična, multifunkční 

hřiště, plážový volejbal
• hotel pouze pro dospělé

COOKS CLUB ★★★★

EGYPT / EL GOUNA 
Hotel má vstupní halu s recepcí, hlavní restauraci, 
a’la carte restauraci (mezinárodní), bar, venkovní 
bazén, tělocvična, šipky, pétanque, multifunkční 
hřiště, plážový volejbal, vodní sporty, rybaření, 
jízda na koni, živá hudba, prádelna, služby lékaře, 
parkoviště, wifi internetové připojení.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 17.957 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Hurghada 45 km
• město Safaga 6 km 
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní bazény, aquapark
• spa centrum, parní sauna, jacuzzi
• tenisový kurt, squash, volejbal
• mini klub, dětský bazén, hřiště

IMPERIAL SHAMS ABU SOMA ★★★★+

EGYPT / SOMA BAY
Hotelový resort nabízí 24 hod. recepci, hlavní 
restauraci, 2 a’la carte restaurace (italská, 
orientální), 3 bary, venkovní bazény, dětský bazén, 
aquapark, spa centrum, saunu, parní lázně, jacuzzi, 
salón krásy, fitness centrum, aerobik, tenisový 
kurt, stolní tenis, squash, plážový volejbal, plážový 
fotbal, jízda na koních, vodní sporty, potápění, 
diskotéka, prádelna, služby lékaře, svoz do centra 
města a wifi internetové připojení.

• letiště Hurghada 5 km 
• centrum města Hurghada 7 km
• písčitá pláž 350 m od hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén, aquapark
• spa centrum, masáže, sauna, turecké 

lázně
• posilovna, aerobik, plážový volejbal

SINDBAD CLUB ★★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotelový komplex nabízí recepci, hlavní restauraci, 
2 a’la carte restaurace (asijská, italská), několik 
barů, venkovní bazény, dětské bazény, aquapark, 
spa centrum, sauna, turecké lázně, jacuzzi, 
masáže, salon krásy, posilovna, aerobik, aqua 
aerobik, tenisový kurt, stolní tenis, šipky, biliard, 
plážový volejbal a fotbal, vodní sporty, potápění, 
obchody, animační programy, živá hudba, 
knihovna, obchody, prádelna, služby lékaře, 
pokojová služba, trezor na recepci, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 18.293 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

CLUB ALL INCLUSIVE

OD 18.732 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

SNÍDANĚ / POLOPENZE

OD 18.24 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0
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• letiště Hurghada 5 km 
• centrum města Hurghada 15 km
• soukromá písčitá pláž 1 km od hotelu, 

svoz zajištěn
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén, aquapark
• spa centrum, fitness centrum, aerobik, 

plážový volejbal

ROYAL LAGOONS AQUAPARK RESORT AND SPA ★★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotelový resort se skládá ze 3 hlavních budov 
a několika vil, nabízí 24 hod. fungující recepci, 
hlavní restaurací, 2 a’la carte restaurace (italská, 
orientální), několik barů, venkovní bazén, dětský 
bazén, aquapark, spa centrum, salon krásy, fitness 
centrum, aerobik, tenisový kurt, lukostřelba, šipky, 
pétanque, plážový volejbal a fotbal, potápěcí 
centrum, výlety lodí, obchody, animační program, 
amfiteátr, služby lékaře, prádelna, parkoviště, svoz 
do centra, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení. 

• letiště Hurghada 35 km
• centrum města El Gouna 100 m
• písčitá pláž 300 m od hotelu
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní bazén, tělocvična, multifunkční 

hřiště, plážový volejbal
• hotel pouze pro dospělé

COOKS CLUB ★★★★

EGYPT / EL GOUNA 
Hotel má vstupní halu s recepcí, hlavní restauraci, 
a’la carte restauraci (mezinárodní), bar, venkovní 
bazén, tělocvična, šipky, pétanque, multifunkční 
hřiště, plážový volejbal, vodní sporty, rybaření, 
jízda na koni, živá hudba, prádelna, služby lékaře, 
parkoviště, wifi internetové připojení.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 17.957 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Hurghada 45 km
• město Safaga 6 km 
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní bazény, aquapark
• spa centrum, parní sauna, jacuzzi
• tenisový kurt, squash, volejbal
• mini klub, dětský bazén, hřiště

IMPERIAL SHAMS ABU SOMA ★★★★+

EGYPT / SOMA BAY
Hotelový resort nabízí 24 hod. recepci, hlavní 
restauraci, 2 a’la carte restaurace (italská, 
orientální), 3 bary, venkovní bazény, dětský bazén, 
aquapark, spa centrum, saunu, parní lázně, jacuzzi, 
salón krásy, fitness centrum, aerobik, tenisový 
kurt, stolní tenis, squash, plážový volejbal, plážový 
fotbal, jízda na koních, vodní sporty, potápění, 
diskotéka, prádelna, služby lékaře, svoz do centra 
města a wifi internetové připojení.

• letiště Hurghada 5 km 
• centrum města Hurghada 7 km
• písčitá pláž 350 m od hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén, aquapark
• spa centrum, masáže, sauna, turecké 

lázně
• posilovna, aerobik, plážový volejbal

SINDBAD CLUB ★★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotelový komplex nabízí recepci, hlavní restauraci, 
2 a’la carte restaurace (asijská, italská), několik 
barů, venkovní bazény, dětské bazény, aquapark, 
spa centrum, sauna, turecké lázně, jacuzzi, 
masáže, salon krásy, posilovna, aerobik, aqua 
aerobik, tenisový kurt, stolní tenis, šipky, biliard, 
plážový volejbal a fotbal, vodní sporty, potápění, 
obchody, animační programy, živá hudba, 
knihovna, obchody, prádelna, služby lékaře, 
pokojová služba, trezor na recepci, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 18.293 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

CLUB ALL INCLUSIVE

OD 18.732 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

SNÍDANĚ / POLOPENZE

OD 18.24 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0
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• letiště Hurghada 18 km
• 25 km od centra města Hurghada
• písčitě - oblázková pláž 200 m od 

hotelu
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní bazén, spa centrum, sauna, 

jacuzzi, masáže

CORAL BEACH RESORT HURGHADA ★★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotelový komplex se skládá z několika budov, 
recepce, hlavní restaurace, několik barů, venkovní 
bazén, dětský bazén, spa centrum, sauna, turecké 
lázně, jacuzzi, masáže, salon krásy, tělocvična, 
aerobik, aqua aerobik, tenisový kurt, stolní tenis, 
squash, fotbalové hřiště, jízda na koni, šipky, 
biliard, pétanque, plážový volejbal, vodní sporty, 
potápění, animační programy, půjčovna kol, mini 
zoo, amfiteátr, knihovna, obchody, prádelna, 
služby lékaře, trezor na recepci, wifi internetové 
připojení, konferenční prostory. 

• letiště Hurghada 32 km
• 9 km od města Makadi Bay
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní bazény
• spa centrum, jacuzzi, parní lázne
• fitness centrum, plážový volejbal
• mini klub, dětský bazén, hřiště 

FORT ARABESQUE RESORT SPA AND VILLAS ★★★★+

EGYPT / MAKADI 
Hotelový resort nabízí 24 hod. recepci, hlavní 
restauraci, 3 a´la carte restaurace, 6 barů, 
venkovní bazény, dětský bazén, spa centrum, 
masáže, jacuzzi, parní lázně, salon krásy, fitness 
centrum, aerobik, vodní aerobik, jóga, stolní tenis, 
šipky, kulečník, pétanque, plážový fotbal, plážový 
volejbal, vodní sporty, potápění, denní a večerní 
animační program, amfiteátr, služby lékaře, 
prádelna, směnárna, pokojová služba, obchody, 
půjčovna motorových vozidel, parkoviště, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 20.440 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Hurghada 30 km
• město Makadi Bay 9 km
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní bazén
• spa centrum, parní lázně, sauna, 

fitness centrum
• tenisový kurt, squash, plážový volejbal

LABRANDA CLUB MAKADI ★★★★

EGYPT / MAKADI
Hotelový komplex nabízí lobby s 24 hod. 
recepcí, hlavní restauraci, 2 a´la carte restaurace 
(orientální, rybí), 4 bary, venkovní bazén, dětský 
bazén, spa centrum, turecké lázně, parní lázně, 
sauna, masáže, jacuzzi, salon krásy, fitness 
centrum, aerobik, vodní aerobik, tenisový kurt, 
squash, stolní tenis, plážový volejbal, jízda na koni, 
biliard, vodní sporty, potápění, animační program, 
živá hudba, prádelna, služby lékaře, svoz do 
centra města, obchody, vodní dýmky, parkoviště, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

• letiště Hurghada 49 km 
• centrum města Safaga 10 km 
• soukromá písčitá pláž 750 m od hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazény 
• spa centrum, masáže, sauna
• fitness centrum, aerobik, plážový 

volejbal 

MOVENPICK RESORT SOMA BAY ★★★★★

EGYPT / SOMA BAY
Hotel se skládá ze dvou hlavních budov, nabízí 
recepci, hlavní restauraci, 2 a’la carte restaurace 
(orientální, italská), tři bary, venkovní bazény, 
dětské bazény, spa centrum, sauna, jacuzzi, 
masáže, kosmetický salón, fitness centrum, 
aerobik, aqua aerobik, tenisový kurt, plážový 
fotbal, plážový volejbal, stolní tenis, mini fotbal, 
jízdu na koni, vodní sporty, potápění, animační 
program, prádelna, pokojová služba a wifi 
internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 23.598 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

POLOPENZE / ALL INCL.

OD 15.866 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 21.598 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0
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• letiště Hurghada 18 km
• 25 km od centra města Hurghada
• písčitě - oblázková pláž 200 m od 

hotelu
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní bazén, spa centrum, sauna, 

jacuzzi, masáže

CORAL BEACH RESORT HURGHADA ★★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotelový komplex se skládá z několika budov, 
recepce, hlavní restaurace, několik barů, venkovní 
bazén, dětský bazén, spa centrum, sauna, turecké 
lázně, jacuzzi, masáže, salon krásy, tělocvična, 
aerobik, aqua aerobik, tenisový kurt, stolní tenis, 
squash, fotbalové hřiště, jízda na koni, šipky, 
biliard, pétanque, plážový volejbal, vodní sporty, 
potápění, animační programy, půjčovna kol, mini 
zoo, amfiteátr, knihovna, obchody, prádelna, 
služby lékaře, trezor na recepci, wifi internetové 
připojení, konferenční prostory. 

• letiště Hurghada 32 km
• 9 km od města Makadi Bay
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní bazény
• spa centrum, jacuzzi, parní lázne
• fitness centrum, plážový volejbal
• mini klub, dětský bazén, hřiště 

FORT ARABESQUE RESORT SPA AND VILLAS ★★★★+

EGYPT / MAKADI 
Hotelový resort nabízí 24 hod. recepci, hlavní 
restauraci, 3 a´la carte restaurace, 6 barů, 
venkovní bazény, dětský bazén, spa centrum, 
masáže, jacuzzi, parní lázně, salon krásy, fitness 
centrum, aerobik, vodní aerobik, jóga, stolní tenis, 
šipky, kulečník, pétanque, plážový fotbal, plážový 
volejbal, vodní sporty, potápění, denní a večerní 
animační program, amfiteátr, služby lékaře, 
prádelna, směnárna, pokojová služba, obchody, 
půjčovna motorových vozidel, parkoviště, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 20.440 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Hurghada 30 km
• město Makadi Bay 9 km
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní bazén
• spa centrum, parní lázně, sauna, 

fitness centrum
• tenisový kurt, squash, plážový volejbal

LABRANDA CLUB MAKADI ★★★★

EGYPT / MAKADI
Hotelový komplex nabízí lobby s 24 hod. 
recepcí, hlavní restauraci, 2 a´la carte restaurace 
(orientální, rybí), 4 bary, venkovní bazén, dětský 
bazén, spa centrum, turecké lázně, parní lázně, 
sauna, masáže, jacuzzi, salon krásy, fitness 
centrum, aerobik, vodní aerobik, tenisový kurt, 
squash, stolní tenis, plážový volejbal, jízda na koni, 
biliard, vodní sporty, potápění, animační program, 
živá hudba, prádelna, služby lékaře, svoz do 
centra města, obchody, vodní dýmky, parkoviště, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

• letiště Hurghada 49 km 
• centrum města Safaga 10 km 
• soukromá písčitá pláž 750 m od hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazény 
• spa centrum, masáže, sauna
• fitness centrum, aerobik, plážový 

volejbal 

MOVENPICK RESORT SOMA BAY ★★★★★

EGYPT / SOMA BAY
Hotel se skládá ze dvou hlavních budov, nabízí 
recepci, hlavní restauraci, 2 a’la carte restaurace 
(orientální, italská), tři bary, venkovní bazény, 
dětské bazény, spa centrum, sauna, jacuzzi, 
masáže, kosmetický salón, fitness centrum, 
aerobik, aqua aerobik, tenisový kurt, plážový 
fotbal, plážový volejbal, stolní tenis, mini fotbal, 
jízdu na koni, vodní sporty, potápění, animační 
program, prádelna, pokojová služba a wifi 
internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 23.598 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

POLOPENZE / ALL INCL.

OD 15.866 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 21.598 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0

TripAdvisor

4,0
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• letiště Hurghada 5 km 
• v centru města Hurghada 
• soukromá písčitě - oblázková pláž    

350 m od hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén, skluzavky u bazénu
• spa centrum, masáže, sauna
• fitness centrum, squash

SWISS INN HURGHADA RESORT ★★★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotel se skládá z hlavní budovy, vedlejší budovy 
a bungalovů, nabízí hlavní restauraci, 2 a’la 
carte restaurace (italská, rybí), několik barů, 
venkovní bazény se skluzavkami, dětský bazén, 
spa centrum, turecké lázně, sauna, parní lázně, 
masáže, fitness centrum, squash, tenisový kurt, 
fotbal, vodní sporty, potápění, prádelna, služby 
lékaře, parkoviště, pokojová služba, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

• letiště Hurghada 25 km 
• centrum města Sahl Hasheesh 4 km 
• soukromá písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazény 
• spa centrum, masáže, sauna
• posilovna, plážový volejbal 
• dětský klub, dětská sekce v bazénu, 

OLD PALACE RESORT SAHL HASHEESH ★★★★★

EGYPT / SAHL HASHEESH 
Hotelový resort nabízí vstupní halu s recepcí, 
hlavní restauraci, 2 a´la carte restaurace (italská 
a brazilská), 6 barů, venkovní bazény s dětskou 
částí, spa centrum, sauna, masáže, parní lázně, 
egyptské lázně, jacuzzi, salon krásy, posilovna, 
plážový volejbal, biliard, vodní sporty, živá hudba, 
animační program, služby lékaře, pokojová služba, 
směnárna, obchody, půjčovna kol, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

4,5

POLOPENZE / ALL INCL.

OD 28.305 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Hurghada 30 km 
• centrum města Makadi Bay 7 km 
• soukromá písčitá pláž 800 m od 

hotelu, svoz zajištěn
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazény, skluzavky u bazénu
• spa centrum, masáže, sauna
• fitness centrum, volejbal

STELLA GARDENS RESORT AND SPA ★★★★★

EGYPT / MAKADI
Hotelový resort nabízí vstupní halu s 24 hodinovou 
recepcí, hlavní restauraci, 2 a´la carte restaurace 
(čínská, libanonská), 5 barů, venkovní bazény, 
dětský bazén, skluzavky u bazénu, spa centrum, 
turecké lázně, sauna, jacuzzi, masáže, salon krásy, 
fitness centrum, aerobik, aqua aerobik, plážový 
volejbal a fotbal, stolní tenis, mini fotbal, biliard, 
vodní sporty, potápění, animační program, živá 
hudba, diskotéka, prádelna, služby lékaře, svoz 
do centra města, parkoviště, konferenční prostory 
a  wifi internetové připojení.

• letiště Hurghada 17 km
• město Hurghada 14 km
• písčitá pláž 100 m od hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní bazén, aquapark
• sauna, masáže, parní lázně, fitness 

centrum
• mini klub, mini aquapark, dětský 

AMC ROYAL HOTEL AND SPA ★★★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotel se skládá ze 3 budov a nabízí 24 hod. 
fungující recepci, hlavní restauraci, 3 a’la carte 
restaurace (mořské plody, italská, orientální), 5 
barů, venkovní bazén, dětský bazén, aquapark, 
sauna, masáže, parní lázně, salon krásy, fitness 
centrum, aerobik, aqua aerobik, stolní tenis, šipky, 
biliard, plážový volejbal, vodní sporty, potápění, 
živá hudba, diskotéka, animační program, 
prádelna, směnárna, služby lékaře, půjčovna 
motorových vozidel, vodní dýmky, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

HARD / PREM. ALL INCL.

OD 19.037 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 19.421 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 18.323 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

4,5
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• letiště Hurghada 5 km 
• v centru města Hurghada 
• soukromá písčitě - oblázková pláž    

350 m od hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén, skluzavky u bazénu
• spa centrum, masáže, sauna
• fitness centrum, squash

SWISS INN HURGHADA RESORT ★★★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotel se skládá z hlavní budovy, vedlejší budovy 
a bungalovů, nabízí hlavní restauraci, 2 a’la 
carte restaurace (italská, rybí), několik barů, 
venkovní bazény se skluzavkami, dětský bazén, 
spa centrum, turecké lázně, sauna, parní lázně, 
masáže, fitness centrum, squash, tenisový kurt, 
fotbal, vodní sporty, potápění, prádelna, služby 
lékaře, parkoviště, pokojová služba, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

• letiště Hurghada 25 km 
• centrum města Sahl Hasheesh 4 km 
• soukromá písčitá pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazény 
• spa centrum, masáže, sauna
• posilovna, plážový volejbal 
• dětský klub, dětská sekce v bazénu, 

OLD PALACE RESORT SAHL HASHEESH ★★★★★

EGYPT / SAHL HASHEESH 
Hotelový resort nabízí vstupní halu s recepcí, 
hlavní restauraci, 2 a´la carte restaurace (italská 
a brazilská), 6 barů, venkovní bazény s dětskou 
částí, spa centrum, sauna, masáže, parní lázně, 
egyptské lázně, jacuzzi, salon krásy, posilovna, 
plážový volejbal, biliard, vodní sporty, živá hudba, 
animační program, služby lékaře, pokojová služba, 
směnárna, obchody, půjčovna kol, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

TripAdvisor

4,5

POLOPENZE / ALL INCL.

OD 28.305 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Hurghada 30 km 
• centrum města Makadi Bay 7 km 
• soukromá písčitá pláž 800 m od 

hotelu, svoz zajištěn
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazény, skluzavky u bazénu
• spa centrum, masáže, sauna
• fitness centrum, volejbal

STELLA GARDENS RESORT AND SPA ★★★★★

EGYPT / MAKADI
Hotelový resort nabízí vstupní halu s 24 hodinovou 
recepcí, hlavní restauraci, 2 a´la carte restaurace 
(čínská, libanonská), 5 barů, venkovní bazény, 
dětský bazén, skluzavky u bazénu, spa centrum, 
turecké lázně, sauna, jacuzzi, masáže, salon krásy, 
fitness centrum, aerobik, aqua aerobik, plážový 
volejbal a fotbal, stolní tenis, mini fotbal, biliard, 
vodní sporty, potápění, animační program, živá 
hudba, diskotéka, prádelna, služby lékaře, svoz 
do centra města, parkoviště, konferenční prostory 
a  wifi internetové připojení.

• letiště Hurghada 17 km
• město Hurghada 14 km
• písčitá pláž 100 m od hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní bazén, aquapark
• sauna, masáže, parní lázně, fitness 

centrum
• mini klub, mini aquapark, dětský 

AMC ROYAL HOTEL AND SPA ★★★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotel se skládá ze 3 budov a nabízí 24 hod. 
fungující recepci, hlavní restauraci, 3 a’la carte 
restaurace (mořské plody, italská, orientální), 5 
barů, venkovní bazén, dětský bazén, aquapark, 
sauna, masáže, parní lázně, salon krásy, fitness 
centrum, aerobik, aqua aerobik, stolní tenis, šipky, 
biliard, plážový volejbal, vodní sporty, potápění, 
živá hudba, diskotéka, animační program, 
prádelna, směnárna, služby lékaře, půjčovna 
motorových vozidel, vodní dýmky, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

HARD / PREM. ALL INCL.

OD 19.037 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 19.421 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 18.323 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

4,5
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• letiště Hurghada 24 km
• 30 km od města Hurghada
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní bazény
• spa centrum, sauna, jacuzzi, masáže
• fitness centrum, volejbal, lukostřelba
• mini klub, dětské bazény, hřiště

CLEOPATRA LUXURY RESORT MAKADI ★★★★★

EGYPT / MAKADI
Hotel má vstupní halu s recepcí, hlavní restauraci, 
a’la carte restaurace (italská), několik barů, 
venkovní bazény, 2 dětské bazény, spa centrum, 
turecké lázně, sauna, jacuzzi, masáže, salón krásy, 
fitness centrum, aerobik, volejbal, stolní tenis, 
biliard, lukostřelba, šipky, pétanque, tenis, vodní 
gymnastika, joga, centrum potápění, vodní sporty, 
animační programy, obchody, služby lékaře, wifi 
internetové připojení, konferenční prostory.

• letiště Hurghada 30 km 
• centrum města Makadi Bay 8,5 km 
• soukromá písčitě - oblázková pláž 

přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazény, skluzavky u bazénu
• fitness centrum, aerobik, plážový 

volejbal, mini golf

STELLA BEACH RESORT AND SPA ★★★★★

EGYPT / MAKADI 
Hotelový resort nabízí vstupní halu s 24 hodinovou 
recepcí, hlavní restauraci, 2 a´la carte restaurace 
(italská, indická), 5 barů, venkovní bazény, dětský 
bazén, skluzavky u bazénu, salon krásy, fitness 
centrum, aerobik, aqua aerobik, tenisový kurt, 
stolní tenis, mini fotbal, mini golf, biliard, plážový 
volejbal a fotbal, vodní sporty, potápění, obchody, 
animační program, živá hudba, diskotéka, 
prádelna, služby lékaře, parkoviště, svoz do 
centra, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

TripAdvisor

4,5

ALL INCLUSIVE

OD 20.091 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Hurghada 10 km 
• centrum města Hurghada 2 km
• soukromá písčitá pláž 5 m od hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén
• spa centrum, masáže, sauna
• posilovna, gymnastika, volejbal, mini 

golf

SEA STAR BEAU RIVAGE HOTEL HURGHADA ★★★★★

EGYPT / MAKADI
Hotelový resort nabízí recepci, hlavní restauraci, 
a’la carte restaurace (italská, rybí), několik barů, 
venkovní bazény s dětskou částí, spa centrum, 
turecké lázně, sauna, masáže, salón krásy, 
posilovna, stolní tenis, biliard, squash, fotbalové a 
volejbalové hřiště, gymnastika, vodní pólo, lekce 
tance, minigolf, jízdy na velbloudovi, vodní sporty, 
potápění, animační program, obchody, prádelna, 
služby lékaře, směnárna, konferenční prostory a 
wifi internetové připojení.

• letiště Hurghada 7 km
• město Hurghada 5 km
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní bazény
• spa centrum, tělocvična
• plážový volejbal, squash, aerobik
• mini klub, dětský bazén, hřiště

MARRIOTT BEACH RESORT HURGHADA ★★★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotel disponuje 24 hod. recepci, dále hlavní 
restaurace, a’la carte restaurace (italská), několik 
barů, venkovní bazény, dětský bazén, spa centrum, 
sauna, jacuzzi, masáže, salón krásy, tělocvična, 
aerobik, aqua aerobik, tenisový kurty, stolní tenis, 
squash, šipky, biliard, pétanque, plážový volejbal, 
vodní sporty, potápění, animační program, živá 
hudba, obchody, internetový koutek, prádelna, 
směnárna, služby lékaře, parkoviště, konferenční 
místnosti, wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 19.037 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

POLOPENZE / ALL INCL.

OD 19.421 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

HARD / PREM. ALL INCL.

OD 20.104 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

4,5
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• letiště Hurghada 24 km
• 30 km od města Hurghada
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní bazény
• spa centrum, sauna, jacuzzi, masáže
• fitness centrum, volejbal, lukostřelba
• mini klub, dětské bazény, hřiště

CLEOPATRA LUXURY RESORT MAKADI ★★★★★

EGYPT / MAKADI
Hotel má vstupní halu s recepcí, hlavní restauraci, 
a’la carte restaurace (italská), několik barů, 
venkovní bazény, 2 dětské bazény, spa centrum, 
turecké lázně, sauna, jacuzzi, masáže, salón krásy, 
fitness centrum, aerobik, volejbal, stolní tenis, 
biliard, lukostřelba, šipky, pétanque, tenis, vodní 
gymnastika, joga, centrum potápění, vodní sporty, 
animační programy, obchody, služby lékaře, wifi 
internetové připojení, konferenční prostory.

• letiště Hurghada 30 km 
• centrum města Makadi Bay 8,5 km 
• soukromá písčitě - oblázková pláž 

přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazény, skluzavky u bazénu
• fitness centrum, aerobik, plážový 

volejbal, mini golf

STELLA BEACH RESORT AND SPA ★★★★★

EGYPT / MAKADI 
Hotelový resort nabízí vstupní halu s 24 hodinovou 
recepcí, hlavní restauraci, 2 a´la carte restaurace 
(italská, indická), 5 barů, venkovní bazény, dětský 
bazén, skluzavky u bazénu, salon krásy, fitness 
centrum, aerobik, aqua aerobik, tenisový kurt, 
stolní tenis, mini fotbal, mini golf, biliard, plážový 
volejbal a fotbal, vodní sporty, potápění, obchody, 
animační program, živá hudba, diskotéka, 
prádelna, služby lékaře, parkoviště, svoz do 
centra, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

TripAdvisor

4,5

ALL INCLUSIVE

OD 20.091 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Hurghada 10 km 
• centrum města Hurghada 2 km
• soukromá písčitá pláž 5 m od hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén
• spa centrum, masáže, sauna
• posilovna, gymnastika, volejbal, mini 

golf

SEA STAR BEAU RIVAGE HOTEL HURGHADA ★★★★★

EGYPT / MAKADI
Hotelový resort nabízí recepci, hlavní restauraci, 
a’la carte restaurace (italská, rybí), několik barů, 
venkovní bazény s dětskou částí, spa centrum, 
turecké lázně, sauna, masáže, salón krásy, 
posilovna, stolní tenis, biliard, squash, fotbalové a 
volejbalové hřiště, gymnastika, vodní pólo, lekce 
tance, minigolf, jízdy na velbloudovi, vodní sporty, 
potápění, animační program, obchody, prádelna, 
služby lékaře, směnárna, konferenční prostory a 
wifi internetové připojení.

• letiště Hurghada 7 km
• město Hurghada 5 km
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní bazény
• spa centrum, tělocvična
• plážový volejbal, squash, aerobik
• mini klub, dětský bazén, hřiště

MARRIOTT BEACH RESORT HURGHADA ★★★★★

EGYPT / HURGHADA
Hotel disponuje 24 hod. recepci, dále hlavní 
restaurace, a’la carte restaurace (italská), několik 
barů, venkovní bazény, dětský bazén, spa centrum, 
sauna, jacuzzi, masáže, salón krásy, tělocvična, 
aerobik, aqua aerobik, tenisový kurty, stolní tenis, 
squash, šipky, biliard, pétanque, plážový volejbal, 
vodní sporty, potápění, animační program, živá 
hudba, obchody, internetový koutek, prádelna, 
směnárna, služby lékaře, parkoviště, konferenční 
místnosti, wifi internetové připojení.

ALL INCLUSIVE

OD 19.037 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

POLOPENZE / ALL INCL.

OD 19.421 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

HARD / PREM. ALL INCL.

OD 20.104 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

4,5
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• letiště Hurghada 45 km 
• centrum města Safaga 15 km 
• soukromá písčitá pláž 100 m od hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazény, aquapark
• spa centrum, masáže, sauna
• fitness centrum, gymnastika, plážový 

volejbal

SHERATON SOMA BAY ★★★★★

EGYPT / SOMA BAY
Hotel nabízí hlavní restauraci, 2 a’la carte 
restaurace (italská, pizza / grill), několik barů, 
venkovní bazény, dětský bazén, aquapark, 
spa centrum, sauna, masáže, fitness centrum, 
gymnastika, golfový klub, multifunkční hřiště, 
tenisové kurty, stolní tenis, šipky, biliard, plážový 
fotbal a volejbal, vodní sporty, potápění, obchody, 
internetová kavárna, půjčovna kol a motorových 
vozidel, animační program, služby lékaře, 
parkoviště, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

• letiště Hurghada 48 km 
• centrum města Safaga 12 km 
• písčitá pláž 5 km od hotelu, svoz 

zajištěn
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén
• spa centrum, masáže, sauna
• fitness centrum, tenisový kurt, mini golf

THE CASCADES GOLF RESORT SPA ★★★★★

EGYPT / SOMA BAY 
Hotel se skládá z hlavní budovy a vedlejší budovy, 
nabízí hlavní restauraci, 2 a’la carte restaurace 
(mezinárodní), 4 bary, venkovní bazén, dětský 
bazén, spa centrum, sauna, parní lázně, masáže, 
salón krásy, fitness centrum, tenisový kurt, 
stolní tenis, minigolf, pétanque, herní místnost, 
vodní sporty, potápění, půjčovna kol, obchody, 
knihovna, služby lékaře, prádelna, svoz do centra, 
parkoviště, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

TripAdvisor

4,5

POLOPENZE / ALL INCL.

OD 22.482 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Hurghada 35 km 
• centrum města El Gouna 1 km 
• soukromá písčitě - oblázková pláž 

přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazény 
• turecké lázně, masáže, sauna
• aerobik, plážový volejbal, squash 

MOVENPICK RESORT AND SPA EL GOUNA ★★★★★

EGYPT / EL GOUNAI
Hotelový resort se skládá z hlavní budovy a 
několika vedlejších budov, nabízí recepci, hlavní 
restauraci, 2 a’la carte restaurace (itaslká, rybí), 2 
bary, venkovní bazény, vyhřívané bazény, dětské 
bazény, turecké lázně, masáže, sauna, jacuzzi, 
salón krásy, aerobik, aqua aerobik, stolní tenis, 
squash, tenisový kurt, plážový volejbal, vodní 
sporty, potápění, animační program, pokojová 
služba, prádelna, směnárna, služby lékaře, trezor 
na recepci, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

• letiště Hurghada 25 km 
• centrum města Sahl Hasheesh 8 km 
• soukromá písčitě - oblázková pláž 

přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén aquapark
• spa centrum, masáže, sauna
• fitness centrum, plážový volejbal

TROPITEL SAHL HASHEESH ★★★★★

EGYPT / SAHL HASHEESH
Hotelový resort nabízí 24 hod. fungující recepci, 
hlavní restauraci, 3 a’la carte restaurace (italská, 
mexická, indická), 8 barů, venkovní bazény, 
dětský bazén, aquapark spa centrum, sauna, 
masáže, parní lázně, jacuzzi, salón krásy, fitness 
centrum, aqua aerobik, tenisový kurt, stolní tenis, 
biliard, plážový volejbal, vodní sporty, potápění, 
půjčovna kol, animační program, živá hudba, 
prádelna, pokojová služba, služby lékaře, svoz do 
centra města, směnárna, parkoviště, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

POLOPENZE / ALL INCL.

OD 24.220 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 24.726 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

POLOPENZE / ALL INCL.

OD 22.482 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

4,5



100 OREX Travel – bližší informace na www.orextravel.cz  OREX Travel – bližší informace na www.orextravel.cz 101

EGYPT EGYPT

• letiště Hurghada 45 km 
• centrum města Safaga 15 km 
• soukromá písčitá pláž 100 m od hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazény, aquapark
• spa centrum, masáže, sauna
• fitness centrum, gymnastika, plážový 

volejbal

SHERATON SOMA BAY ★★★★★

EGYPT / SOMA BAY
Hotel nabízí hlavní restauraci, 2 a’la carte 
restaurace (italská, pizza / grill), několik barů, 
venkovní bazény, dětský bazén, aquapark, 
spa centrum, sauna, masáže, fitness centrum, 
gymnastika, golfový klub, multifunkční hřiště, 
tenisové kurty, stolní tenis, šipky, biliard, plážový 
fotbal a volejbal, vodní sporty, potápění, obchody, 
internetová kavárna, půjčovna kol a motorových 
vozidel, animační program, služby lékaře, 
parkoviště, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

• letiště Hurghada 48 km 
• centrum města Safaga 12 km 
• písčitá pláž 5 km od hotelu, svoz 

zajištěn
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén
• spa centrum, masáže, sauna
• fitness centrum, tenisový kurt, mini golf

THE CASCADES GOLF RESORT SPA ★★★★★

EGYPT / SOMA BAY 
Hotel se skládá z hlavní budovy a vedlejší budovy, 
nabízí hlavní restauraci, 2 a’la carte restaurace 
(mezinárodní), 4 bary, venkovní bazén, dětský 
bazén, spa centrum, sauna, parní lázně, masáže, 
salón krásy, fitness centrum, tenisový kurt, 
stolní tenis, minigolf, pétanque, herní místnost, 
vodní sporty, potápění, půjčovna kol, obchody, 
knihovna, služby lékaře, prádelna, svoz do centra, 
parkoviště, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

TripAdvisor

4,5

POLOPENZE / ALL INCL.

OD 22.482 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Hurghada 35 km 
• centrum města El Gouna 1 km 
• soukromá písčitě - oblázková pláž 

přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazény 
• turecké lázně, masáže, sauna
• aerobik, plážový volejbal, squash 

MOVENPICK RESORT AND SPA EL GOUNA ★★★★★

EGYPT / EL GOUNAI
Hotelový resort se skládá z hlavní budovy a 
několika vedlejších budov, nabízí recepci, hlavní 
restauraci, 2 a’la carte restaurace (itaslká, rybí), 2 
bary, venkovní bazény, vyhřívané bazény, dětské 
bazény, turecké lázně, masáže, sauna, jacuzzi, 
salón krásy, aerobik, aqua aerobik, stolní tenis, 
squash, tenisový kurt, plážový volejbal, vodní 
sporty, potápění, animační program, pokojová 
služba, prádelna, směnárna, služby lékaře, trezor 
na recepci, konferenční prostory a wifi internetové 
připojení.

• letiště Hurghada 25 km 
• centrum města Sahl Hasheesh 8 km 
• soukromá písčitě - oblázková pláž 

přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén aquapark
• spa centrum, masáže, sauna
• fitness centrum, plážový volejbal

TROPITEL SAHL HASHEESH ★★★★★

EGYPT / SAHL HASHEESH
Hotelový resort nabízí 24 hod. fungující recepci, 
hlavní restauraci, 3 a’la carte restaurace (italská, 
mexická, indická), 8 barů, venkovní bazény, 
dětský bazén, aquapark spa centrum, sauna, 
masáže, parní lázně, jacuzzi, salón krásy, fitness 
centrum, aqua aerobik, tenisový kurt, stolní tenis, 
biliard, plážový volejbal, vodní sporty, potápění, 
půjčovna kol, animační program, živá hudba, 
prádelna, pokojová služba, služby lékaře, svoz do 
centra města, směnárna, parkoviště, konferenční 
prostory a wifi internetové připojení.

POLOPENZE / ALL INCL.

OD 24.220 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 24.726 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

POLOPENZE / ALL INCL.

OD 22.482 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

4,5
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EGYPT EGYPT

• letiště Hurghada 44 km
• 7 km od města El Gouna
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní bazén, spa centrum, turecké 

lázně, masáže, sauna
• tělocvična, golf, mini golf, centrum surfu

CASA COOK ★★★★★

EGYPT / EL GOUNA
Hotelový resort se skládá z hlavní budovy a 
několika vedlejších budov, nabízí recepci, hlavní 
restauraci, 2 a’la carte restaurace, několik barů, 
venkovní bazén, dětský bazén, spa centrum, 
turecké lázně, masáže, sauna, tělocvična, 
knihovna, golf, minigolf, jízda na koni, centrum 
surfu, vodní sporty, půjčovna kol, animační 
program, obchody, prádelna, směnárna, služby 
lékaře, parkoviště, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení.

• letiště Hurghada 5 km
• město Hurghada 10 km
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní bazény
• spa centrum, sauna, jacuzzi, masáže
• tělocvična, tenisový kurt, fotbal
• mini klub, dětský bazén, hřiště

CONTINENTAL HOTEL HURGHADA ★★★★★

EGYPT / HURGHADA 
Hotel disponuje 24 hod. recepci, dále hlavní 
restaurace, 3 a’la carte restaurace (italská, 
brazilská), několik barů, venkovní bazény, dětský 
bazén, spa centrum, turecké lázně, sauna, 
jacuzzi, masáže, salón krásy, tělocvična, aerobik, 
aqua aerobik, tenisový kurt, stolní tenis, squash, 
fotbalové hřiště, šipky, biliard, pétanque, plážový 
volejbal, vodní sporty, potápění, animační program, 
živá hudba, obchody, prádelna, směnárna, služby 
lékaře, parkoviště, svoz do centra, konferenční 
místnost, wifi internetové připojení.

TripAdvisor

4,5

SNÍDANĚ / POLOPENZE

OD 25.074 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Hurghada 30 km
• město Makadi Bay 9 km
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní bazén, spa centrum, parní 

lázně, sauna, fitness centrum
• tenisový kurt, squash, plážový volejbal
• mini klub, dětský bazén, hřiště

LABRANDA ROYAL MAKADI ★★★★★

EGYPT / MAKADI
Hotelový komplex nabízí lobby s 24 hod. 
recepcí, hlavní restauraci, 2 a´la carte restaurace 
(orientální, rybí), 4 bary, venkovní bazén, dětský 
bazén, spa centrum, turecké lázně, parní lázně, 
sauna, masáže, jacuzzi, salon krásy, fitness 
centrum, aerobik, vodní aerobik, tenisový kurt, 
squash, stolní tenis, plážový volejbal, jízda na koni, 
biliard, vodní sporty, potápění, animační program, 
živá hudba, prádelna, služby lékaře, svoz do 
centra města, obchody, vodní dýmky, parkoviště, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

• letiště Hurghada 45 km
• město Soma Bay 550 m
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní bazény, spa centrum, 

masáže, jacuzzi, fitness centrum
• tenisové kurty, squash, golf

KEMPINSKI HOTEL SOMA BAY ★★★★★

EGYPT / SOMA BAY
Hotel nabízí vstupní halu s 24 hod. recepcí, 
hlavní restauraci, 3 a´la carte restaurace (italská, 
mezinárodní, asijská), 2 bary, venkovní bazény, 
dětský bazén, spa centrum, turecké lázně, 
sauna, masáže, jacuzzi, salon krásy, fitness 
centrum, aerobik, tenisové kurty, stolní tenis, 
squash, golf, jízda na koni, biliard, plážový fotbal, 
plážový volejbal, vodní sporty, potápění, animační 
program, živá hudba, prádelna, čistírna, služby 
lékaře, obchody, půjčovna motorových vozidel, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení. 

ALL INCLUSIVE

OD 25.732 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

POLOPENZE / PLNÁ PENZE

OD 30.165 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 25.135 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

5,0
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EGYPT EGYPT

• letiště Hurghada 44 km
• 7 km od města El Gouna
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní bazén, spa centrum, turecké 

lázně, masáže, sauna
• tělocvična, golf, mini golf, centrum surfu

CASA COOK ★★★★★

EGYPT / EL GOUNA
Hotelový resort se skládá z hlavní budovy a 
několika vedlejších budov, nabízí recepci, hlavní 
restauraci, 2 a’la carte restaurace, několik barů, 
venkovní bazén, dětský bazén, spa centrum, 
turecké lázně, masáže, sauna, tělocvična, 
knihovna, golf, minigolf, jízda na koni, centrum 
surfu, vodní sporty, půjčovna kol, animační 
program, obchody, prádelna, směnárna, služby 
lékaře, parkoviště, konferenční prostory a wifi 
internetové připojení.

• letiště Hurghada 5 km
• město Hurghada 10 km
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní bazény
• spa centrum, sauna, jacuzzi, masáže
• tělocvična, tenisový kurt, fotbal
• mini klub, dětský bazén, hřiště

CONTINENTAL HOTEL HURGHADA ★★★★★

EGYPT / HURGHADA 
Hotel disponuje 24 hod. recepci, dále hlavní 
restaurace, 3 a’la carte restaurace (italská, 
brazilská), několik barů, venkovní bazény, dětský 
bazén, spa centrum, turecké lázně, sauna, 
jacuzzi, masáže, salón krásy, tělocvična, aerobik, 
aqua aerobik, tenisový kurt, stolní tenis, squash, 
fotbalové hřiště, šipky, biliard, pétanque, plážový 
volejbal, vodní sporty, potápění, animační program, 
živá hudba, obchody, prádelna, směnárna, služby 
lékaře, parkoviště, svoz do centra, konferenční 
místnost, wifi internetové připojení.

TripAdvisor

4,5

SNÍDANĚ / POLOPENZE

OD 25.074 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

• letiště Hurghada 30 km
• město Makadi Bay 9 km
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka a osušky zdarma
• venkovní bazén, spa centrum, parní 

lázně, sauna, fitness centrum
• tenisový kurt, squash, plážový volejbal
• mini klub, dětský bazén, hřiště

LABRANDA ROYAL MAKADI ★★★★★

EGYPT / MAKADI
Hotelový komplex nabízí lobby s 24 hod. 
recepcí, hlavní restauraci, 2 a´la carte restaurace 
(orientální, rybí), 4 bary, venkovní bazén, dětský 
bazén, spa centrum, turecké lázně, parní lázně, 
sauna, masáže, jacuzzi, salon krásy, fitness 
centrum, aerobik, vodní aerobik, tenisový kurt, 
squash, stolní tenis, plážový volejbal, jízda na koni, 
biliard, vodní sporty, potápění, animační program, 
živá hudba, prádelna, služby lékaře, svoz do 
centra města, obchody, vodní dýmky, parkoviště, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení.

• letiště Hurghada 45 km
• město Soma Bay 550 m
• písčitá pláž u hotelu
• slunečníky, lehátka, matrace a osušky 

zdarma
• venkovní bazény, spa centrum, 

masáže, jacuzzi, fitness centrum
• tenisové kurty, squash, golf

KEMPINSKI HOTEL SOMA BAY ★★★★★

EGYPT / SOMA BAY
Hotel nabízí vstupní halu s 24 hod. recepcí, 
hlavní restauraci, 3 a´la carte restaurace (italská, 
mezinárodní, asijská), 2 bary, venkovní bazény, 
dětský bazén, spa centrum, turecké lázně, 
sauna, masáže, jacuzzi, salon krásy, fitness 
centrum, aerobik, tenisové kurty, stolní tenis, 
squash, golf, jízda na koni, biliard, plážový fotbal, 
plážový volejbal, vodní sporty, potápění, animační 
program, živá hudba, prádelna, čistírna, služby 
lékaře, obchody, půjčovna motorových vozidel, 
konferenční prostory a wifi internetové připojení. 

ALL INCLUSIVE

OD 25.732 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

POLOPENZE / PLNÁ PENZE

OD 30.165 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

ALL INCLUSIVE

OD 25.135 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

4,5

TripAdvisor

5,0
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EGYPT

• letiště Hurghada 22 km 
• centrum města Sahl Hasheesh 7 km 
• soukromá korálová pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén, vnitřní bazén
• masáže, sauna, turecké lázně
• fitness centrum, aerobik, plážový 

volejbal

PREMIER LE REVE HOTEL AND SPA ★★★★★

EGYPT / SAHL HASHEESH
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restaurací, 
5 a’la carte restaurací (čínská, mezinárodní, 
středomořská, japonská, indická), 4 bary, 
venkovní bazén, vnitřní bazén, turecké lázně, 
sauna, jacuzzi, masáže, salón krásy, fitness 
centrum, aerobik, aqua aerobik, plážový volejbal, 
stolní tenis, biliard, potápění, animační programy, 
živá hudba, prádelna, čistírna, směnárna, 
pokojová služba, služby lékaře, svoz do centra 
města, obchody, půjčovna kol, parkoviště a wifi 
internetové připojení.

• letiště Hurghada 18 km 
• centrum města Sahl Hasheesh 5 km 
• soukromá písčitá pláž 300 m od hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén, spa centrum, masáže
• fitness centrum, aerobik, tenisový kurt, 

bowling
• dětský klub, dětský bazén, hřiště

THE OBEROI SAHL HASHEESH ★★★★★

EGYPT / SAHL HASHEESH 
Hotelový resort se skládá hlavní budovy a několika 
vilek, nabízí 24 hod. fungující recepci, hlavní 
restauraci, 2 a’la carte restaurace (středomořská, 
indická), 3 bary, venkovní bazény, dětský bazén, 
spa centrum, masáže, salón krásy, fitness 
centrum, aerobik, tenisový kurt, stolní tenis, 
bowling, animační program, živá hudba, půjčovna 
kol, prádelna, směnárna, služby lékaře, svoz do 
centra města, parkoviště, konferenční prostory a 
wifi internetové připojení.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 34.037 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

SNÍDANĚ

OD 39.693 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

Rezervujte si dovolenou online.
Pokud máte jakékoliv otázky k rezervaci nebo potřebujete pomoc s výběrem Vaší 

dovolené, jsme tu pro Vás od pondělí do pátku od 9:00 do 18:00.

 
 

Telefonické rezervace:
 844 701 702

+420 255 700 155

Online rezervace:
www.orextravel.cz

EMAIL
cz.info@orextravel.eu

FACEBOOK
orextravel.cz

INSTAGRAM
orextravel.cz

WEB / CHAT
www.orextravel.cz

TripAdvisor

5,0

TripAdvisor

5,0
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EGYPT

• letiště Hurghada 22 km 
• centrum města Sahl Hasheesh 7 km 
• soukromá korálová pláž přímo u hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén, vnitřní bazén
• masáže, sauna, turecké lázně
• fitness centrum, aerobik, plážový 

volejbal

PREMIER LE REVE HOTEL AND SPA ★★★★★

EGYPT / SAHL HASHEESH
Hotel nabízí 24 hod. recepci, hlavní restaurací, 
5 a’la carte restaurací (čínská, mezinárodní, 
středomořská, japonská, indická), 4 bary, 
venkovní bazén, vnitřní bazén, turecké lázně, 
sauna, jacuzzi, masáže, salón krásy, fitness 
centrum, aerobik, aqua aerobik, plážový volejbal, 
stolní tenis, biliard, potápění, animační programy, 
živá hudba, prádelna, čistírna, směnárna, 
pokojová služba, služby lékaře, svoz do centra 
města, obchody, půjčovna kol, parkoviště a wifi 
internetové připojení.

• letiště Hurghada 18 km 
• centrum města Sahl Hasheesh 5 km 
• soukromá písčitá pláž 300 m od hotelu
• slunečníky a lehátka jsou zdarma 
• venkovní bazén, spa centrum, masáže
• fitness centrum, aerobik, tenisový kurt, 

bowling
• dětský klub, dětský bazén, hřiště

THE OBEROI SAHL HASHEESH ★★★★★

EGYPT / SAHL HASHEESH 
Hotelový resort se skládá hlavní budovy a několika 
vilek, nabízí 24 hod. fungující recepci, hlavní 
restauraci, 2 a’la carte restaurace (středomořská, 
indická), 3 bary, venkovní bazény, dětský bazén, 
spa centrum, masáže, salón krásy, fitness 
centrum, aerobik, tenisový kurt, stolní tenis, 
bowling, animační program, živá hudba, půjčovna 
kol, prádelna, směnárna, služby lékaře, svoz do 
centra města, parkoviště, konferenční prostory a 
wifi internetové připojení.

ULTRA ALL INCLUSIVE

OD 34.037 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

SNÍDANĚ

OD 39.693 Kč 
7 NOCÍ / ZA OSOBU

Rezervujte si dovolenou online.
Pokud máte jakékoliv otázky k rezervaci nebo potřebujete pomoc s výběrem Vaší 

dovolené, jsme tu pro Vás od pondělí do pátku od 9:00 do 18:00.

 
 

Telefonické rezervace:
 844 701 702

+420 255 700 155

Online rezervace:
www.orextravel.cz

EMAIL
cz.info@orextravel.eu

FACEBOOK
orextravel.cz

INSTAGRAM
orextravel.cz

WEB / CHAT
www.orextravel.cz

TripAdvisor

5,0

TripAdvisor

5,0
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1. Úvodní ustanovení
1.1.  Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou součástí smlouvy o zájezdu uzTyto 

všeobecné smluvní podmínky jsou součástí smlouvy o zájezdu uzavírané mezi 
cestovní kanceláří OREX TRAVEL s.r.o., se sídlem Národní 1010/9, 110 00 
Praha 1, IČO 28230060, zapsanou v obchodním rejstříku vedenémMěstským 
soudem v Praze pod sp. zn. C 133954 (dále jen CK“) a zákazníkem. 

1.2.  Tyto všeobecné smluvní podmínky se přiměřeně použijí i pro jiné smlouvy 
než smlouvy o zájezdu uzavírané se spotřebitelem, výslovně vyloučeny jsou 
však články 4, 6, 7, 8, 10, 11 a 14, pro situace upravené těmito články se 
použijí obecná ustanovení občanského zákoníku. CK informuje zákazníka, 
k jaké smlouvě směřuje jejich předsmluvní komunikace nejpozději předtím, 
než zákazník učiní závaznou objednávku.

2. Smlouva o zájezdu
2.1.  Součástí smlouvy o zájezdu mezi zákazníkem a CK jsou formulář smlouvy 

o zájezdu, tyto všeobecné smluvní podmínky, popis zájezdu v katalogu CK 
(včetně jeho on-line verze na webových stránkách) a podrobné pokyny, které 
zákazník obdržel nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu. Text smlouvy 
o zájezdu má přednost před všeobecnými smluvními podmínkami i popisem 
zájezdu v katalogu. CK si vyhrazuje právo měnit před uzavřením smlouvy 
o zájezdu podrobné vymezení zájezdu.

2.2.  CK se na základě smlouvy o zájezdu zavazuje zákazníkovi obstarat zájezd 
uvedený v katalogu. Zákazník se zavazuje zaplatit CK celou cenu zájezdu, 
a to řádně a včas v souladu se smlouvou o zájezdu, zaslanými pokyny 
k platbě, těmito všeobecnými smluvními podmínkami a katalogem.

3. Uzavření smlouvy o zájezdu
3.1.  Zájemce o uzavření smlouvy vyplní nezávaznou objednávku na webových 

stránkách CK nebo uvědomí CK o svém úmyslu uzavřít s ní smlouvu o zájezdu 
jiným způsobem.

3.2.  Po prověření volných kapacit zašle CK zájemci předvyplněný formulář 
smlouvy o zájezdu, což je považováno za nabídku k uzavření smlouvy 
o zájezdu, která je omezena počtem tří dnů. Spolu s tímto návrhem smlouvy 
zašle CK zákazníkovi formulář (dále jen „vzorový formulář“) o zájezdu, 
doklad o pojištění CK proti úpadku a tyto všeobecné smluvní podmínky. 
Pokud zákazník včas odešle zpět CK podepsanou smlouvu o zájezdu či 
jiným jednoznačným prohlášením CK sdělí (zpravidla v textu e-mailu), že 
souhlasí se smlouvou o zájezdu, je nabídka k uzavření smlouvy přijata a tím 
smlouva o zájezdu uzavřena. 

3.3.  CK poskytne zákazníkovi potvrzení o zájezdu.
3.4.  Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník potvrzuje, že: 
 a)  mu byly spolu s návrhem smlouvy o zájezdu zaslány tyto všeobecné smluvní 

podmínky CK, že s těmito podmínkamiseznámil sebe i ostatní cestující a že 
s nimi všichni zákazníci souhlasí;

 b)  mu byly předány informace s podrobným vymezením zájezdu;
 c)  mu byl předán doklad o pojištění CK proti úpadku;
 d)  mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech 

formulářů pro jednotlivé typy zájezdů aspojených cestovních služeb;
 e)  mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro 

cestu včetně lhůt pro vyřízení víz, údaje o zdravotních požadavcích státu 
určení. Veškeré údaje o zajišťování víz a bezvízovém styku v materiálech 
CK se vztahují pouze na občany ČR, ostatním zákazníkům sdělí CK tyto 
informace individuálně na jejich žádost;

 f)  mu byl předán kontakt na místního zástupce CK;
 g) byl informován o totožnosti provozujícího leteckého dopravce nebo dopravců, 

v případě, že byli již známi;
 h)  je oprávněn smlouvu o zájezdu uzavřít, a to i ve prospěch dalších cestujících 

osob a že tyto další cestující osoby jej k jejich přihlášení a účasti na zájezdu 
řádně pověřily;

3.5.  Pokud zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu i za či ve prospěch dalších 
osob, potvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob příslušné zmocnění 
či souhlas a dále že disponuje výslovným souhlasem všech těchto osob 
s poskytnutím jejich osobních údajů CK a jejich zpracováním za účelem 
uzavření smlouvy o zájezdu a účasti na příslušném zájezdu. Pokud zákazník 
uzavírá smlouvu o zájezdu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, 
že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím souhlasem, 
a dále že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech zájezdu

3.6.  Pokud zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu i za či ve prospěch třetích osob, 
odpovídá CK jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně 
včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací (potřebné 
osobní údaje, číslo pasu atd.). 

3.7. Není-li v podrobném vymezení zájezdu nebo ve formuláři smlouvy o zájezdu 
uvedeno jinak, jsou služby delegáta, resp. průvodce poskytovány až v destinaci.

3.8. Není-li v podrobném vymezení zájezdu nebo ve formuláři smlouvy o zájezdu 
uvedeno jinak, zájezdy CK nejsou vhodné pro osoby s omezenou schopností 
pohybu.

3.9. Není-li v podrobném vymezení zájezdu nebo ve formuláři smlouvy o zájezdu 
uvedeno jinak, jsou služby delegáta, resp. průvodce poskytovány v českém 
nebo slovenském jazyce.

3.10. Není-li v podrobném vymezení zájezdu nebo ve formuláři smlouvy o zájezdu 
uvedeno jinak, jsou zájezdy CK vytvářeny pro skupinu maximálně 10 osob.

4. Další informace
4.1.  Další informace o zájezdu a pokyny k zájezdu, které jsou pro absolvování 

zájezdu nezbytné (např. plánovaný čas odjezdu, lhůty pro odbavení, 
dopravním spojení a příjezdu), poskytne CK zákazníkovi nejpozději 7 dní 
před zahájením zájezdu. V případě uzavření smlouvy o zájezdu v době 
kratší než 7 dní před zahájením zájezdu předá CK zákazníkovi všechny 
nutné informace již při uzavření smlouvy o zájezdu.

4.2.  Pokud zákazník neobdrží další informace o zájezdu 7 dní před odjezdem 
zájezdu, zavazuje se neprodleně kontaktovat CK.

4.3.  CK je oprávněna předat doklady nutné k realizaci zájezdu (letenky, vouchery, 
…) přímo na letišti nebo během absolvování zájezdu, pokud to odůvodňují 
časové nebo jiné okolnosti, i pokud byl sjednán jiný způsob předání dokladů. 

4.4.  Zákazník se zavazuje respektovat informace a pokyny CK.

5. Cena zájezdu a platby
5.1.  Celková cena zájezdu a výčet všech objednaných doplňkových služeb je 

uvedena ve smlouvě o zájezdu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
5.2.  Cena nezahrnuje zejména nepovinné či variabilní náklady, např. poplatky 

za vstupy do památkových objektů a muzeí. 
5.3.  Zákazník může uhradit plnou cenu zájezdu ještě před uzavřením smlouvy 

o zájezdu bankovním převodem nebo prostřednictvím platební karty nebo 
následujícím způsobem: 

 a)  Pokud zákazník uzavře smlouvu o zájezdu na letní sezónu do 6. ledna téhož 
roku, zavazuje se zaplatit do 3 dnů oduzavření smlouvy částku 10% z ceny 
zájezdu a doplatek ceny nejpozději 30 dnů před odjezdem na zájezd. 

 b)  Pokud zákazník uzavře smlouvu o zájezdu na letní sezónu mezi 7. lednem 
a 30. dubnem téhož roku, zavazuje se zaplatit do 3 dnů od uzavření smlouvy 
částku ve výši 25% od uzavření smlouvy a doplatek ceny nejpozději 30 
dnů před odjezdem na zájezd.

 c)  Pokud zákazník uzavře smlouvu o zájezdu na letní sezónu od 1. května 
téhož roku dále, zavazuje se zaplatit celou cenu do 3 dnů od uzavření 
smlouvy o zájezdu.

  CK může požadovat úhradu i v jiných, pro zákazníka výhodnějších, 
termínech, např. pokud je uzavřena smlouva 1. května či později a odjezd 
na zájezd je nejdříve 1. srpna, zaplatí zákazník 50% z ceny zájezdu do 
3 dnů od uzavření smlouvy o zájezdu a doplatek ceny nejpozději 30 dnů 
před odjezdem na zájezd. 

5.4.  Pokud zákazník provádí platbu kartou a využívá tak službu ePlatba, bere 
na vědomí, že převod finančních prostředků je uskutečňován prostřednictvím 
účtu společnosti AGMO a.s.

5.5.  Za den úhrady ceny zájezdu se považuje den připsání doplatku na účet CK.
5.6.  V případě neuhrazení zálohy nebo doplatku ceny má CK právo odstoupit od 

smlouvy o zájezdu. Vyřazený zákazník bude v tomto případě písemně vyrozuměn 
a příp. přijatá záloha snížená o odstupné dle čl. 11 mu bude vrácena. 

6. Zvýšení ceny zájezdu
6.1.  CK je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu, pokud před zahájením 

zájezdu dojde ke zvýšení (i) ceny za dopravu vyplývající ze zvýšení 
cen pohonných hmot nebo jiných zdrojů energie, (ii) daně, jakákoliv 
dodatečná obdobná peněžitá plnění nebo úplaty ze služeb cestovního 
ruchu poskytovaných podle smlouvy o zájezdu třetími stranami, které se 
přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb spojených s dopravou, 
jako jsou letištní či přístavní poplatky, (iii) směnného kurzu české koruny 
použitého pro stanovení ceny zájezdu.

6.2.  Dojde-li ke zvýšení ceny pohonných hmot nebo jiných zdrojů energie, daně, 
jakéhokoliv dodatečného obdobného peněžitého plnění nebo úplaty ze 
služeb cestovního ruchu poskytovaných podle smlouvy o zájezdu třetími 
stranami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb 
spojených s dopravou, jako jsou letištní či přístavní poplatky, o více než 
5%, zvýší se cena zájezdu o rozdíl mezi původně kalkulovanými a skutečně 
vynaloženými náklady. Změní-li se směnný kurz české koruny použitý při 
kalkulaci ceny zájezdu, cena zájezdu se navýší o rozdíl mezi cenou podle 
kurzu použitého při původní kalkulaci a cenou podle aktuálního kurzu. 

6.3.  CK musí písemné oznámení o zvýšení ceny zájezdu doručit zákazníkovi 
nejpozději dvacátý den před zahájením zájezdu. V oznámení CK uvede 
důvod zvýšení ceny a výpočet zvýšení. Zákazník je povinen navýšení ceny 
zájezdu uhradit do 5 dnů od doručení oznámeníí. 

6.4.  Při zvýšení ceny o více než 8% je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy 
o zájezdu, aniž by musel platit odstupné.

6.5.  Jestliže dojde mezi uzavřením smlouvy o zájezdu a zahájením zájezdu ke 
snížení uvedených nákladů, má zákazník právo na snížení ceny v rozsahu 
odpovídajícím snížení uvedených nákladů, kdy způsob výpočtu odpovídá 
způsobu výpočtu zvýšení ceny zájezdu. V případě snížení ceny má CK 
právo na odečtení skutečných administrativních nákladů od částky, jež má 
být zákazníkovi vrácena. Na žádost zákazníka je CK povinna tyto skutečné 
údaje doložit. 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY  
CESTOVNÍ KANCELÁŘE OREX TRAVEL s.r.o.

7. Změny smlouvy
7.1.  CK je oprávněna provádět operativní/nepodstatné změny v programu zájezdu, 

pokud z objektivních důvodů není možné jednotlivé původně plánované služby 
dodržet. Údaje o změně je CK povinna zákazníkovi oznámit v textové podobě 
jasným srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny programu nejsou 
důvodem pro odstoupení od smlouvy o zájezdu bez úhrady odstupného. 
Pro vyloučení pochybností, změna letecké společnosti, typu letadla či změna 
pořadí navštívených míst se nepovažuje za podstatnou změnu zájezdu.

7.2.  Je-li CK nucena z objektivních důvodů (např. ozbrojený konflikt nebo živelná 
pohroma) před zahájením zájezdu změnit podmínky zájezdu podstatně, 
nebo nemůže-li CK splnit zvláštní požadavky zákazníka nebo navrhne-li 
CK zvýšení ceny zájezdu o více než 8%, navrhne CK zákazníkovi změnu 
smlouvy o zájezdu. Má-li být v důsledku změny smlouvy o zájezdu změněna 
i cena zájezdu, uvede CK v návrhu podle předchozí věty i výši nové ceny. 
Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy o zájezdu 
souhlasí. Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy o zájezdu, má právo 
od smlouvy o zájezdu odstoupit ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení oznámení 
o její změně. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu v této lhůtě, 
platí, že se změnou smlouvy o zájezdu souhlasí. Společně s předložením 
návrhu na změnu závazku předloží CK zákazníkovi jasným, srozumitelným 
a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané 
v textové podobě, a to a) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu, b) 
lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu, c) důsledky pro 
zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy o zájezdu, a d) údaje o případném 
náhradním zájezdu a jeho ceně. 

7.3.  Změny časů odjezdu nebo příjezdu uvedené ve smlouvě o zájezdu by měly 
být považovány za významné, pokud by cestujícímu způsobily značné 
nesnáze nebo další náklady, například v případě změn v přepravě nebo 
ubytování. 

7.4.  Pokud zákazník z jakýchkoli důvodů na své straně nevyužije zcela nebo 
zčásti služby, na jejichž poskytnutí měl podle smlouvy o zájezdu právo, 
nezakládá taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z ceny zájezdu nebo 
těchto služeb. 

7.5.  Pokud je to možné, provede CK změnu termínu, odjezdu, destinace, hotelu, 
místa odletu a příletu, kterou zákazník požaduje. Zákazník bere na vědomí, 
že na tuto změnu nemá právní nárok a tyto změny mohou podléhat změně 
ceny zájezdu podle platného katalogu.

7.6.  Dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek nebo v důsledku 
mimořádných okolností ke změně (zpoždění) letu/odjezdu, je CK oprávněna 
změnit dopravní prostředek, trasu, dopravní společnost, typ letadla či autobusu 
a mezipřistání. 

7.7.  Jestli-že se v situaci podle čl. 7.2. v důsledku změny závazku ze smlouvy 
o zájezdu sníží jakost nebo náklady zájezdu, má zákazník právo na 
přiměřenou slevu. 

8. Postoupení smlouvy
8.1.  Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník smlouvu 

o zájezdu postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li 
jí zákazník o tom včas oznámení spolu s prohlášením nového zákazníka, že 
s uzavřenou smlouvou o zájezdu souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. 
Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu.

8.2.  Postoupení smlouvy je zpoplatněno manipulačním poplatkem ve výši 500 
Kč za osobu. 

8.3.  Původní zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně 
k zaplacení ceny zájezdu, manipulačního poplatku a případně úhrady 
dalších nákladů, které CK v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou 
(zejména poplatek za změnu letenky).

9. Další povinnosti zákazníka
9.1.  Mimo povinnosti uvedené v jiných částech těchto všeobecných smluvních 

podmínek patří zejména:
 a)  zabezpečit u osob mladších 15 let a u osob, jejichž zdravotní stav to 

vyžaduje, doprovod a dohled dospělého účastníka zájezdu;
 b)  oznámit při uzavírání smlouvy o zájezdu či vyplňování objednávky účast 

cizích státních příslušníků;
 c)  zajistit si doklady nutné pro vstup do příslušných států a tyto doklady mít 

s sebou při zájezdu;
 d)  zajistit si očkovací či případně jiné zdravotní povinnosti při cestách do zemí, 

u nichž jsou tyto povinnosti stanoveny mezinárodními předpisy.

10. Zrušení zájezdu
10.1.  Realizace zájezdů CK je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků.
10.2.  CK je povinna informovat zákazníka o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení 

minimálního počtu zákazníků nejpozději a) dvacet dní před zahájením 
zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní, b) sedm dní před 
zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní, c) čtyřicet osm 
hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny. 
V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada v plné výši.

10.3.  CK má právo na zrušení zájezdu, jestliže jí v jeho plnění brání nevyhnutelné 
a mimořádné okolnosti. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená 
úhrada snížená o prokazatelně realizované výdaje. 

11. Odstoupení od smlouvy
11.1.  Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit 

kdykoli, CK jen tehdy, byl-li zájezd zrušen nebo porušil-li zákazník svou 
povinnost.

11.2.  Zákazník v souvislosti s odstoupením není povinen platit CK odstupné podle 
čl. 12 v těchto případech: 

 a)  CK zvýší cenu zájezdu o více než osm procent;
 b)  vnější okolností nutí CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí 

cestovních služeb zahrnutých v zájezdu;
 c)  CK nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala;
 d)  v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly 

nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významná dopad na 
poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa ručení cesty nebo 
pobytu;

 e)  CK odstoupila poté, co zrušila zájezdu pro nedosažení minimálního počtu 
účastníků;

 f)  CK odstoupila poté, co jí v plnění závazku bránily nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti a o zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu 
ještě před zahájením zájezdu;

11.3.  V těchto případe je CK povinna zákazníkovi bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy o zájezdu, vrátit veškeré 
platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch. V situaci podle písm. 
d), e) a f) nevzniká CK vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

11.4.  V ostatních případech odstoupení od smlouvy o zájezdu je zákazník povinen 
zaplatit CK odstupné podle čl. 12. Stejné odstupné zákazník zaplatí, 
odstoupí-li od smlouvy o zájezdu CK pro porušení povinnosti zákazníkem.

11.5.  Účinky odstoupení od smlouvy zájezdu nastávají doručením oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně.

12. Odstupné
12.1.  Výše odstupného za každou osobu činí:
  •  60 a více dní před odjezdem – skutečně vzniklé náklady, nejméně 

však 1.500 Kč; 
  •  59. – 45. den před odjezdem – skutečně vzniklé náklady, nejméně 

však 30 % z ceny zájezdu;
  •  44. – 21. den před odjezdem – skutečně vzniklé náklady, nejméně 

však 50 % z ceny zájezdu;
  •  20. – 10. den před odjezdem – skutečně vzniklé náklady, nejméně 

však 70 % z ceny zájezdu;
  •  9. – 5. den před odjezdem – skutečně vzniklé náklady, nejméně 

však 80 % z ceny zájezdu; 
  •  4. – 2. den před odjezdem – skutečně vzniklé náklady, nejméně 

však 90 % z ceny zájezdu; 
  •  1 den před odjezdem – 100 % z ceny zájezdu.
12.2.  Pokud se zákazník v den odjezdu k odjezdu nedostaví, odjezd zmešká 

nebo bez předchozího odstoupení od smlouvy o zájezdu zájezd nečerpá, 
má CK právo na odstupné ve výši plné ceny zájezdu.

12.3.  Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK a smluvně sjednané 
nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním 
dodavatelům služeb.

12.4.  Pokud zákazník již na základě smlouvy o zájezdu provedl úhradu nebo 
její část a CK vzniklo právo na odstupné, budou vzájemné pohledávky 
započteny; CK případně zákazníkovi vrátí dosud zaplacenou úhradu 
sníženou o odstupné, nebo zákazník neprodleně doplatí CK rozdíl mezi 
odstupným a částkou, kterou dosud uhradil, podle toho, která z pohledávek 
bude vyšší.

12.5.  Pokud součástí zájezdu není letecká přeprava, a tudíž cena letenek není 
zahrnuta do ceny zájezdu, a CK přesto pro zákazníka zajišťuje nákup letenky, 
zavazuje se zákazník nahradit CK veškeré náklady, které jí v souvislosti 
s pořízením letenky a jejího případného storna vznikly.

12.6.  Na žádost zákazníka CK výši odstupného odůvodní.

13. Vady zájezdu a reklamační řád
13.1.  CK odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu. V případě, že rozsah nebo kvalita 

služeb je nižší, než bylo dohodnuto, sdělí zákazník tuto skutečnost CK, a to 
tak, aby mohla být sjednána náprava bez zbytečného odkladu, pokud možno 
na místě samém. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, 
ledaže CK odmítne vadu odstranit nebo je zapotřebí okamžité nápravy. 
Pro tyto účely zákazník neprodleně kontaktuje delegáta, je-li na zájezdu 
přítomen, příp. zástupce hotelu. Zákazník se zavazuje sepsat s delegátem 
záznam o zjištěné vadě zájezdu (reklamační protokol) obsahující alespoň: 
identifikační údaje zákazníka, popis vady zájezdu a požadavek na způsob 
vyřízení. 

13.2.  Zákazník bere na vědomí, že uplatnění vady na místě samém umožní 
odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost 
i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. Včasné neoznámení 
vady na místě může být také důvodem ke snížení případné slevy.

13.3.  CK odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady 
vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu 
dotčených cestovních služeb. Neodstraní-li CK vadu v určené lhůtě, má 
zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných 
nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od smlouvy 
o zájezdu.

13.4.  Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CK bez 
dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení; to platí 
i v případech, kde je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným 
než sjednaným způsobem. Je-li navrhované řešení nižší jakosti, než jakou 
určuje smlouva o zájezdu, poskytne CK zákazníkovi přiměřenou slevu. 
Zákazník může navrhované řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné 
s tím, co bylo ve smlouvě o zájezdu sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva 
přiměřená. V této situaci je CK povinna, pokud zájezd zahrnuje přepravu, 
poskytnout zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů 
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1. Úvodní ustanovení
1.1.  Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou součástí smlouvy o zájezdu uzTyto 

všeobecné smluvní podmínky jsou součástí smlouvy o zájezdu uzavírané mezi 
cestovní kanceláří OREX TRAVEL s.r.o., se sídlem Národní 1010/9, 110 00 
Praha 1, IČO 28230060, zapsanou v obchodním rejstříku vedenémMěstským 
soudem v Praze pod sp. zn. C 133954 (dále jen CK“) a zákazníkem. 

1.2.  Tyto všeobecné smluvní podmínky se přiměřeně použijí i pro jiné smlouvy 
než smlouvy o zájezdu uzavírané se spotřebitelem, výslovně vyloučeny jsou 
však články 4, 6, 7, 8, 10, 11 a 14, pro situace upravené těmito články se 
použijí obecná ustanovení občanského zákoníku. CK informuje zákazníka, 
k jaké smlouvě směřuje jejich předsmluvní komunikace nejpozději předtím, 
než zákazník učiní závaznou objednávku.

2. Smlouva o zájezdu
2.1.  Součástí smlouvy o zájezdu mezi zákazníkem a CK jsou formulář smlouvy 

o zájezdu, tyto všeobecné smluvní podmínky, popis zájezdu v katalogu CK 
(včetně jeho on-line verze na webových stránkách) a podrobné pokyny, které 
zákazník obdržel nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu. Text smlouvy 
o zájezdu má přednost před všeobecnými smluvními podmínkami i popisem 
zájezdu v katalogu. CK si vyhrazuje právo měnit před uzavřením smlouvy 
o zájezdu podrobné vymezení zájezdu.

2.2.  CK se na základě smlouvy o zájezdu zavazuje zákazníkovi obstarat zájezd 
uvedený v katalogu. Zákazník se zavazuje zaplatit CK celou cenu zájezdu, 
a to řádně a včas v souladu se smlouvou o zájezdu, zaslanými pokyny 
k platbě, těmito všeobecnými smluvními podmínkami a katalogem.

3. Uzavření smlouvy o zájezdu
3.1.  Zájemce o uzavření smlouvy vyplní nezávaznou objednávku na webových 

stránkách CK nebo uvědomí CK o svém úmyslu uzavřít s ní smlouvu o zájezdu 
jiným způsobem.

3.2.  Po prověření volných kapacit zašle CK zájemci předvyplněný formulář 
smlouvy o zájezdu, což je považováno za nabídku k uzavření smlouvy 
o zájezdu, která je omezena počtem tří dnů. Spolu s tímto návrhem smlouvy 
zašle CK zákazníkovi formulář (dále jen „vzorový formulář“) o zájezdu, 
doklad o pojištění CK proti úpadku a tyto všeobecné smluvní podmínky. 
Pokud zákazník včas odešle zpět CK podepsanou smlouvu o zájezdu či 
jiným jednoznačným prohlášením CK sdělí (zpravidla v textu e-mailu), že 
souhlasí se smlouvou o zájezdu, je nabídka k uzavření smlouvy přijata a tím 
smlouva o zájezdu uzavřena. 

3.3.  CK poskytne zákazníkovi potvrzení o zájezdu.
3.4.  Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník potvrzuje, že: 
 a)  mu byly spolu s návrhem smlouvy o zájezdu zaslány tyto všeobecné smluvní 

podmínky CK, že s těmito podmínkamiseznámil sebe i ostatní cestující a že 
s nimi všichni zákazníci souhlasí;

 b)  mu byly předány informace s podrobným vymezením zájezdu;
 c)  mu byl předán doklad o pojištění CK proti úpadku;
 d)  mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech 

formulářů pro jednotlivé typy zájezdů aspojených cestovních služeb;
 e)  mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro 

cestu včetně lhůt pro vyřízení víz, údaje o zdravotních požadavcích státu 
určení. Veškeré údaje o zajišťování víz a bezvízovém styku v materiálech 
CK se vztahují pouze na občany ČR, ostatním zákazníkům sdělí CK tyto 
informace individuálně na jejich žádost;

 f)  mu byl předán kontakt na místního zástupce CK;
 g) byl informován o totožnosti provozujícího leteckého dopravce nebo dopravců, 

v případě, že byli již známi;
 h)  je oprávněn smlouvu o zájezdu uzavřít, a to i ve prospěch dalších cestujících 

osob a že tyto další cestující osoby jej k jejich přihlášení a účasti na zájezdu 
řádně pověřily;

3.5.  Pokud zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu i za či ve prospěch dalších 
osob, potvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob příslušné zmocnění 
či souhlas a dále že disponuje výslovným souhlasem všech těchto osob 
s poskytnutím jejich osobních údajů CK a jejich zpracováním za účelem 
uzavření smlouvy o zájezdu a účasti na příslušném zájezdu. Pokud zákazník 
uzavírá smlouvu o zájezdu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, 
že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím souhlasem, 
a dále že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech zájezdu

3.6.  Pokud zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu i za či ve prospěch třetích osob, 
odpovídá CK jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně 
včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací (potřebné 
osobní údaje, číslo pasu atd.). 

3.7. Není-li v podrobném vymezení zájezdu nebo ve formuláři smlouvy o zájezdu 
uvedeno jinak, jsou služby delegáta, resp. průvodce poskytovány až v destinaci.

3.8. Není-li v podrobném vymezení zájezdu nebo ve formuláři smlouvy o zájezdu 
uvedeno jinak, zájezdy CK nejsou vhodné pro osoby s omezenou schopností 
pohybu.

3.9. Není-li v podrobném vymezení zájezdu nebo ve formuláři smlouvy o zájezdu 
uvedeno jinak, jsou služby delegáta, resp. průvodce poskytovány v českém 
nebo slovenském jazyce.

3.10. Není-li v podrobném vymezení zájezdu nebo ve formuláři smlouvy o zájezdu 
uvedeno jinak, jsou zájezdy CK vytvářeny pro skupinu maximálně 10 osob.

4. Další informace
4.1.  Další informace o zájezdu a pokyny k zájezdu, které jsou pro absolvování 

zájezdu nezbytné (např. plánovaný čas odjezdu, lhůty pro odbavení, 
dopravním spojení a příjezdu), poskytne CK zákazníkovi nejpozději 7 dní 
před zahájením zájezdu. V případě uzavření smlouvy o zájezdu v době 
kratší než 7 dní před zahájením zájezdu předá CK zákazníkovi všechny 
nutné informace již při uzavření smlouvy o zájezdu.

4.2.  Pokud zákazník neobdrží další informace o zájezdu 7 dní před odjezdem 
zájezdu, zavazuje se neprodleně kontaktovat CK.

4.3.  CK je oprávněna předat doklady nutné k realizaci zájezdu (letenky, vouchery, 
…) přímo na letišti nebo během absolvování zájezdu, pokud to odůvodňují 
časové nebo jiné okolnosti, i pokud byl sjednán jiný způsob předání dokladů. 

4.4.  Zákazník se zavazuje respektovat informace a pokyny CK.

5. Cena zájezdu a platby
5.1.  Celková cena zájezdu a výčet všech objednaných doplňkových služeb je 

uvedena ve smlouvě o zájezdu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
5.2.  Cena nezahrnuje zejména nepovinné či variabilní náklady, např. poplatky 

za vstupy do památkových objektů a muzeí. 
5.3.  Zákazník může uhradit plnou cenu zájezdu ještě před uzavřením smlouvy 

o zájezdu bankovním převodem nebo prostřednictvím platební karty nebo 
následujícím způsobem: 

 a)  Pokud zákazník uzavře smlouvu o zájezdu na letní sezónu do 6. ledna téhož 
roku, zavazuje se zaplatit do 3 dnů oduzavření smlouvy částku 10% z ceny 
zájezdu a doplatek ceny nejpozději 30 dnů před odjezdem na zájezd. 

 b)  Pokud zákazník uzavře smlouvu o zájezdu na letní sezónu mezi 7. lednem 
a 30. dubnem téhož roku, zavazuje se zaplatit do 3 dnů od uzavření smlouvy 
částku ve výši 25% od uzavření smlouvy a doplatek ceny nejpozději 30 
dnů před odjezdem na zájezd.

 c)  Pokud zákazník uzavře smlouvu o zájezdu na letní sezónu od 1. května 
téhož roku dále, zavazuje se zaplatit celou cenu do 3 dnů od uzavření 
smlouvy o zájezdu.

  CK může požadovat úhradu i v jiných, pro zákazníka výhodnějších, 
termínech, např. pokud je uzavřena smlouva 1. května či později a odjezd 
na zájezd je nejdříve 1. srpna, zaplatí zákazník 50% z ceny zájezdu do 
3 dnů od uzavření smlouvy o zájezdu a doplatek ceny nejpozději 30 dnů 
před odjezdem na zájezd. 

5.4.  Pokud zákazník provádí platbu kartou a využívá tak službu ePlatba, bere 
na vědomí, že převod finančních prostředků je uskutečňován prostřednictvím 
účtu společnosti AGMO a.s.

5.5.  Za den úhrady ceny zájezdu se považuje den připsání doplatku na účet CK.
5.6.  V případě neuhrazení zálohy nebo doplatku ceny má CK právo odstoupit od 

smlouvy o zájezdu. Vyřazený zákazník bude v tomto případě písemně vyrozuměn 
a příp. přijatá záloha snížená o odstupné dle čl. 11 mu bude vrácena. 

6. Zvýšení ceny zájezdu
6.1.  CK je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu, pokud před zahájením 

zájezdu dojde ke zvýšení (i) ceny za dopravu vyplývající ze zvýšení 
cen pohonných hmot nebo jiných zdrojů energie, (ii) daně, jakákoliv 
dodatečná obdobná peněžitá plnění nebo úplaty ze služeb cestovního 
ruchu poskytovaných podle smlouvy o zájezdu třetími stranami, které se 
přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb spojených s dopravou, 
jako jsou letištní či přístavní poplatky, (iii) směnného kurzu české koruny 
použitého pro stanovení ceny zájezdu.

6.2.  Dojde-li ke zvýšení ceny pohonných hmot nebo jiných zdrojů energie, daně, 
jakéhokoliv dodatečného obdobného peněžitého plnění nebo úplaty ze 
služeb cestovního ruchu poskytovaných podle smlouvy o zájezdu třetími 
stranami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb 
spojených s dopravou, jako jsou letištní či přístavní poplatky, o více než 
5%, zvýší se cena zájezdu o rozdíl mezi původně kalkulovanými a skutečně 
vynaloženými náklady. Změní-li se směnný kurz české koruny použitý při 
kalkulaci ceny zájezdu, cena zájezdu se navýší o rozdíl mezi cenou podle 
kurzu použitého při původní kalkulaci a cenou podle aktuálního kurzu. 

6.3.  CK musí písemné oznámení o zvýšení ceny zájezdu doručit zákazníkovi 
nejpozději dvacátý den před zahájením zájezdu. V oznámení CK uvede 
důvod zvýšení ceny a výpočet zvýšení. Zákazník je povinen navýšení ceny 
zájezdu uhradit do 5 dnů od doručení oznámeníí. 

6.4.  Při zvýšení ceny o více než 8% je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy 
o zájezdu, aniž by musel platit odstupné.

6.5.  Jestliže dojde mezi uzavřením smlouvy o zájezdu a zahájením zájezdu ke 
snížení uvedených nákladů, má zákazník právo na snížení ceny v rozsahu 
odpovídajícím snížení uvedených nákladů, kdy způsob výpočtu odpovídá 
způsobu výpočtu zvýšení ceny zájezdu. V případě snížení ceny má CK 
právo na odečtení skutečných administrativních nákladů od částky, jež má 
být zákazníkovi vrácena. Na žádost zákazníka je CK povinna tyto skutečné 
údaje doložit. 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY  
CESTOVNÍ KANCELÁŘE OREX TRAVEL s.r.o.

7. Změny smlouvy
7.1.  CK je oprávněna provádět operativní/nepodstatné změny v programu zájezdu, 

pokud z objektivních důvodů není možné jednotlivé původně plánované služby 
dodržet. Údaje o změně je CK povinna zákazníkovi oznámit v textové podobě 
jasným srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny programu nejsou 
důvodem pro odstoupení od smlouvy o zájezdu bez úhrady odstupného. 
Pro vyloučení pochybností, změna letecké společnosti, typu letadla či změna 
pořadí navštívených míst se nepovažuje za podstatnou změnu zájezdu.

7.2.  Je-li CK nucena z objektivních důvodů (např. ozbrojený konflikt nebo živelná 
pohroma) před zahájením zájezdu změnit podmínky zájezdu podstatně, 
nebo nemůže-li CK splnit zvláštní požadavky zákazníka nebo navrhne-li 
CK zvýšení ceny zájezdu o více než 8%, navrhne CK zákazníkovi změnu 
smlouvy o zájezdu. Má-li být v důsledku změny smlouvy o zájezdu změněna 
i cena zájezdu, uvede CK v návrhu podle předchozí věty i výši nové ceny. 
Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy o zájezdu 
souhlasí. Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy o zájezdu, má právo 
od smlouvy o zájezdu odstoupit ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení oznámení 
o její změně. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu v této lhůtě, 
platí, že se změnou smlouvy o zájezdu souhlasí. Společně s předložením 
návrhu na změnu závazku předloží CK zákazníkovi jasným, srozumitelným 
a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané 
v textové podobě, a to a) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu, b) 
lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu, c) důsledky pro 
zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy o zájezdu, a d) údaje o případném 
náhradním zájezdu a jeho ceně. 

7.3.  Změny časů odjezdu nebo příjezdu uvedené ve smlouvě o zájezdu by měly 
být považovány za významné, pokud by cestujícímu způsobily značné 
nesnáze nebo další náklady, například v případě změn v přepravě nebo 
ubytování. 

7.4.  Pokud zákazník z jakýchkoli důvodů na své straně nevyužije zcela nebo 
zčásti služby, na jejichž poskytnutí měl podle smlouvy o zájezdu právo, 
nezakládá taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z ceny zájezdu nebo 
těchto služeb. 

7.5.  Pokud je to možné, provede CK změnu termínu, odjezdu, destinace, hotelu, 
místa odletu a příletu, kterou zákazník požaduje. Zákazník bere na vědomí, 
že na tuto změnu nemá právní nárok a tyto změny mohou podléhat změně 
ceny zájezdu podle platného katalogu.

7.6.  Dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek nebo v důsledku 
mimořádných okolností ke změně (zpoždění) letu/odjezdu, je CK oprávněna 
změnit dopravní prostředek, trasu, dopravní společnost, typ letadla či autobusu 
a mezipřistání. 

7.7.  Jestli-že se v situaci podle čl. 7.2. v důsledku změny závazku ze smlouvy 
o zájezdu sníží jakost nebo náklady zájezdu, má zákazník právo na 
přiměřenou slevu. 

8. Postoupení smlouvy
8.1.  Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník smlouvu 

o zájezdu postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li 
jí zákazník o tom včas oznámení spolu s prohlášením nového zákazníka, že 
s uzavřenou smlouvou o zájezdu souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. 
Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu.

8.2.  Postoupení smlouvy je zpoplatněno manipulačním poplatkem ve výši 500 
Kč za osobu. 

8.3.  Původní zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně 
k zaplacení ceny zájezdu, manipulačního poplatku a případně úhrady 
dalších nákladů, které CK v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou 
(zejména poplatek za změnu letenky).

9. Další povinnosti zákazníka
9.1.  Mimo povinnosti uvedené v jiných částech těchto všeobecných smluvních 

podmínek patří zejména:
 a)  zabezpečit u osob mladších 15 let a u osob, jejichž zdravotní stav to 

vyžaduje, doprovod a dohled dospělého účastníka zájezdu;
 b)  oznámit při uzavírání smlouvy o zájezdu či vyplňování objednávky účast 

cizích státních příslušníků;
 c)  zajistit si doklady nutné pro vstup do příslušných států a tyto doklady mít 

s sebou při zájezdu;
 d)  zajistit si očkovací či případně jiné zdravotní povinnosti při cestách do zemí, 

u nichž jsou tyto povinnosti stanoveny mezinárodními předpisy.

10. Zrušení zájezdu
10.1.  Realizace zájezdů CK je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků.
10.2.  CK je povinna informovat zákazníka o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení 

minimálního počtu zákazníků nejpozději a) dvacet dní před zahájením 
zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní, b) sedm dní před 
zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní, c) čtyřicet osm 
hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny. 
V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada v plné výši.

10.3.  CK má právo na zrušení zájezdu, jestliže jí v jeho plnění brání nevyhnutelné 
a mimořádné okolnosti. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená 
úhrada snížená o prokazatelně realizované výdaje. 

11. Odstoupení od smlouvy
11.1.  Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit 

kdykoli, CK jen tehdy, byl-li zájezd zrušen nebo porušil-li zákazník svou 
povinnost.

11.2.  Zákazník v souvislosti s odstoupením není povinen platit CK odstupné podle 
čl. 12 v těchto případech: 

 a)  CK zvýší cenu zájezdu o více než osm procent;
 b)  vnější okolností nutí CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí 

cestovních služeb zahrnutých v zájezdu;
 c)  CK nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala;
 d)  v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly 

nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významná dopad na 
poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa ručení cesty nebo 
pobytu;

 e)  CK odstoupila poté, co zrušila zájezdu pro nedosažení minimálního počtu 
účastníků;

 f)  CK odstoupila poté, co jí v plnění závazku bránily nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti a o zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu 
ještě před zahájením zájezdu;

11.3.  V těchto případe je CK povinna zákazníkovi bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy o zájezdu, vrátit veškeré 
platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch. V situaci podle písm. 
d), e) a f) nevzniká CK vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

11.4.  V ostatních případech odstoupení od smlouvy o zájezdu je zákazník povinen 
zaplatit CK odstupné podle čl. 12. Stejné odstupné zákazník zaplatí, 
odstoupí-li od smlouvy o zájezdu CK pro porušení povinnosti zákazníkem.

11.5.  Účinky odstoupení od smlouvy zájezdu nastávají doručením oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně.

12. Odstupné
12.1.  Výše odstupného za každou osobu činí:
  •  60 a více dní před odjezdem – skutečně vzniklé náklady, nejméně 

však 1.500 Kč; 
  •  59. – 45. den před odjezdem – skutečně vzniklé náklady, nejméně 

však 30 % z ceny zájezdu;
  •  44. – 21. den před odjezdem – skutečně vzniklé náklady, nejméně 

však 50 % z ceny zájezdu;
  •  20. – 10. den před odjezdem – skutečně vzniklé náklady, nejméně 

však 70 % z ceny zájezdu;
  •  9. – 5. den před odjezdem – skutečně vzniklé náklady, nejméně 

však 80 % z ceny zájezdu; 
  •  4. – 2. den před odjezdem – skutečně vzniklé náklady, nejméně 

však 90 % z ceny zájezdu; 
  •  1 den před odjezdem – 100 % z ceny zájezdu.
12.2.  Pokud se zákazník v den odjezdu k odjezdu nedostaví, odjezd zmešká 

nebo bez předchozího odstoupení od smlouvy o zájezdu zájezd nečerpá, 
má CK právo na odstupné ve výši plné ceny zájezdu.

12.3.  Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK a smluvně sjednané 
nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním 
dodavatelům služeb.

12.4.  Pokud zákazník již na základě smlouvy o zájezdu provedl úhradu nebo 
její část a CK vzniklo právo na odstupné, budou vzájemné pohledávky 
započteny; CK případně zákazníkovi vrátí dosud zaplacenou úhradu 
sníženou o odstupné, nebo zákazník neprodleně doplatí CK rozdíl mezi 
odstupným a částkou, kterou dosud uhradil, podle toho, která z pohledávek 
bude vyšší.

12.5.  Pokud součástí zájezdu není letecká přeprava, a tudíž cena letenek není 
zahrnuta do ceny zájezdu, a CK přesto pro zákazníka zajišťuje nákup letenky, 
zavazuje se zákazník nahradit CK veškeré náklady, které jí v souvislosti 
s pořízením letenky a jejího případného storna vznikly.

12.6.  Na žádost zákazníka CK výši odstupného odůvodní.

13. Vady zájezdu a reklamační řád
13.1.  CK odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu. V případě, že rozsah nebo kvalita 

služeb je nižší, než bylo dohodnuto, sdělí zákazník tuto skutečnost CK, a to 
tak, aby mohla být sjednána náprava bez zbytečného odkladu, pokud možno 
na místě samém. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, 
ledaže CK odmítne vadu odstranit nebo je zapotřebí okamžité nápravy. 
Pro tyto účely zákazník neprodleně kontaktuje delegáta, je-li na zájezdu 
přítomen, příp. zástupce hotelu. Zákazník se zavazuje sepsat s delegátem 
záznam o zjištěné vadě zájezdu (reklamační protokol) obsahující alespoň: 
identifikační údaje zákazníka, popis vady zájezdu a požadavek na způsob 
vyřízení. 

13.2.  Zákazník bere na vědomí, že uplatnění vady na místě samém umožní 
odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost 
i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. Včasné neoznámení 
vady na místě může být také důvodem ke snížení případné slevy.

13.3.  CK odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady 
vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu 
dotčených cestovních služeb. Neodstraní-li CK vadu v určené lhůtě, má 
zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných 
nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od smlouvy 
o zájezdu.

13.4.  Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CK bez 
dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení; to platí 
i v případech, kde je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným 
než sjednaným způsobem. Je-li navrhované řešení nižší jakosti, než jakou 
určuje smlouva o zájezdu, poskytne CK zákazníkovi přiměřenou slevu. 
Zákazník může navrhované řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné 
s tím, co bylo ve smlouvě o zájezdu sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva 
přiměřená. V této situaci je CK povinna, pokud zájezd zahrnuje přepravu, 
poskytnout zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů 
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pro zákazníka rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného 
místa, na němž se smluvní strany dohodly. 

13.5.  Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat 
zákazníka v souladu se smlouvou o zájezdu, nese CK náklady na nezbytné 
ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na 
jednoho zákazníka. CK se nemůže odvolat na nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti, jestliže s na takové okolnosti nemůže podle platných právních 
předpisů Unie odvolat příslušný dopravce.

13.6.  Žádá-li zákazník slevu, musí tak učinit u CK bez zbytečného odkladu. 
Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na slevu je dva roky. Zákazníkovi 
nevzniká nárok na slevu z ceny zájezdu, dojde-li k okolnostem na straně 
zákazníka, na základě kterých zákazník zájezd nebo jeho část nevyužije. 
V případě zakoupení zájezdu CK u jejího autorizovaného prodejce, má 
zákazník právo podat reklamaci prostřednictvím tohoto prodejce.

13.7.  Zákazník je povinen poskytnout při řešení reklamace potřebnou součinnost.
13.8.  CK se zavazuje vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění 

nebo ode dne skončení zájezdu v případě, že reklamace byla uplatněna 
na zájezdu a nebyla vyřešena na místě.

13.9.  CK neodpovídá za úroveň služeb, které si zákazník objedná na místě od 
cizích poskytovatelů služeb ani za škody a újmy v té souvislosti způsobené.

14. Pomoc v nesnázích
14.1.  Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích nebo nelze-li v důsledku 

nevyhnutelných a mimořádných událostí zajistit návrat zákazníka v souladu 
se smlouvou o zájezdu, poskytne CK zákazníkovi neprodleně pomoc, zejm. 
tím, že mu: 

 a)  mu byly spolu s návrhem smlouvy o zájezdu zaslány tyto všeobecné sdělí 
údaje o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci;

 b)  je nápomocna se zprostředkováním komunikace na dálku;
 c)  pomůže najít náhradní cestovní řešení;

14.2.  Zavinil-li si zákazník nesnáze sám, může CK za svou pomoc požadovat 
přiměřenou náhradu skutečně vynaložených nákladů.

15. Odpovědnost za škodu a újmu
15.1.  Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku 

škody nebo újmy své, dalších zákazníků, CK a jejích obchodních partnerů.
15.2.  CK odpovídá pouze za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona 

nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. Ani tehdy však neodpovídá 
za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není 
spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou 
a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele. CK 
neodpovídá ani za škody vzniklé v souvislosti s vízovými a jinými obdobnými 
řízeními před zastupitelskými úřady a jinými orgány jednotlivých států.

15.3.  Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, omezení 
výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek 
náhrady škody, hradí CK škodu je do výše tohoto omezení. Povinnost CK 
hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu, s výjimkou 
zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví. Ztrátu, poškození či 
pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě uplatňuje zákazník ihned 
přímo u dopravce.

15.4.  Vznikla-li CK škoda porušením povinnosti zákazníkem, např. náklady 
vzniklými v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému zákazníkovi, 
řešením ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištěním dopravy 
a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního 
prostředku, je zákazník povinen tuto škodu nahradit.

16. Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku
16.1.  CK doporučuje zákazníkům, aby si pro účely krytí nákladů spojených 

s ukončením závazku ze smlouvy o zájezdu (pojištění storno) nebo náklady 
na pomoc zahrnující repatriaci v případě úrazu,nemoci nebo smrti (cestovní 
pojištění) sjednali odpovídající pojištění. Pojištění je možné sjednat též 
prostřednictvím CK.

16.2.  CK uzavřela ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/1999 Sb. 
pojistnou smlouvu o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře 
s pojišťovnou ERV Evropská pojišťovna, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 
Praha 8, IČO: 492 40 196. Na základě této pojistné smlouvy vzniká 
zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku 
zákazníkovi: 

 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 případě, že 
se zájezd neuskutečnil, nebo

 c)  nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně 
poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

17. Ochrana osobních údajů zákazníka
17.1.  Zákazník je srozuměn s tím, že CK je oprávněna pro účely plnění smlouvy 

o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní 
údaje v rozsahu: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo 
cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum 
narození, bydliště, e-mailová a doručovací adresa. Všechny osobní údaje 
budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu 
nezbytně nutnou.

17.2.  Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. 
17.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům CK uvedeným 
v dokumentech, které má zákazník k dispozici (zejména hotely, přepravní 
společnosti, delegáti, …). Pokud se zájezdová destinace nachází mimo 

země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že 
osobní údaje zákazníka budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této 
třetí zemi (zejména hotely) či jiné třetí zemi (zejména letecké společnosti). 
Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající 
ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů 
při předání osobních údajů do třetí země poskytne CK na žádost zákazníka.

17.3.  Zákazník bere na vědomí, že CK je v rozsahu a za podmínek stanovených 
platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro 
účely stanovené zákonem. 

17.4.  Zákazník může souhlasit, zejména zaškrtnutím políčka ve smlouvě o zájezdu, 
ale i jiným prohlášením, s tím, že CK bude zpracovávat jeho osobní údaje 
v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa za 
účelem zasílání obchodních sdělení, včetně telemarketingu. Obchodní 
sdělení je CK oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, 
poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může 
zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CK nebo e-mailem 
zaslaným na e-mailovou adresu info@orextravel.cz. V tomto případě nebude 
CK zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho 
osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu. 

17.5.  Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující 
práva:

  •  Požadovat od CK přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich 
opravu nebo výmaz, popř. požadovat omezení zpracování osobních 
údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva 
na přenositelnost údajů. 

  •  Požadovat, aby CK omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud 
(i) popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou 
k tomu, aby CK ověřila přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování 
jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních 
údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) CK již nepotřebuje jeho osobní 
údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon 
nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) vznesl námitku proti zpracování, 
a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK převažují 
nad jeho oprávněnými důvody. Pokud bylo omezeno zpracování jeho 
osobních údajů, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, 
pouze s jeho souhlasem. 

  •  Právo, aby CK oznámila všechny opravy, výmazy a omezení zpracování 
jeho osobních údajů svým dodavatelům, zejm. hotelům a leteckým 
společnostem, kteří taktéž zpracovávají jeho osobní údaje, pokud se to 
neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. 

  •  Podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních 
údajů.

  •  Získat od CK kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, 
a pokud tomu tak je, je CK povinna mu na žádost poskytnout následující 
informace a vydat mu o nich kopii zpracovávaných osobních údajích: 
(i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) 
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mé osobní údaje byly nebo 
budou zpřístupněny; (iv) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje 
uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; 
(v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních 
údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést 
námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového 
úřadu; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, 
včetně profilování. 

  •  Získat své osobní údaje, které CK zpracovává, ve strukturovaném, běžně 
používaném a strojově čitelném formátu, a tyto mohu předat jinému 
správci, pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno 
na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se 
provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá CK jako správce 
osobních údajů osobní údaje zákazníka jinému správci. 

18. Alternativní řešení sporů
18.1.  V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o zájezdu má zákazník, 

který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní 
inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu 
jsou uvedeny na www.coi.cz.

18.2.  Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet a je spotřebitelem, 
může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. 
Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na 
http://ec.europa.eu/odr.

19. Důležité informace
19.1.  Vyloučení ze zájezdu – CK si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z přepravy 

nebo z celého zájezdu, pokud svým jednáním a chováním narušuje jejich 
chod, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat. Vyloučena je 
přeprava osob v podnapilém stavu. Z přepravy však mohou být vyloučeni 
i zákazníci, kteří např. v případě zpoždění slovně napadají zástupce CK, 
nebo se vulgárně a hrubě vyjadřují o této společnosti či jejích zástupcích. 
V případě vyloučení z přepravy nebo ze zájezdu zaniká nárok zákazníka 
na úhradu nečerpaných služeb. CK prosí o pochopení pro toto opatření, 
jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené a přepravy ostatních 
zákazníků, jakož i ochrana osobnosti pracovníků společnosti. Zákazník je 
povinen dodržovat během letecké přepravy zákaz kouření po dobu celého 
letu.

19.2.  Místní zvyklosti - S ohledem na množství zřejmých odlišností v mentalitě 
každého etnika, dotýkající se zejména náboženských, kulturních a hygienických 
zvyklostí i postupů uplatňovaných v běžném životě, je nezbytností tyto plně 

respektovat. V případě, že projevy spojené s popisovanými zvyklostmi 
jsou odlišné od evropských standardů, nezakládá uvedené oprávnění pro 
vznesení reklamace.

19.3. Klimatizace/topení - Tato zařízení najdete pouze v těch hotelech, kde je 
to přímo uvedeno v popisu. V mnoha případech je klimatizace ovládána 
centrálně, a tak její zapínání/vypínání z hlediska doby a délky zcela závisí 
na rozhodnutí hotelu. Často je klimatizace v provozu pouze několik hodin 
denně. Při výpadcích proudu, popř. kolísání proudu, se řádný provoz zařízení 
zpravidla udržuje pomocí nouzových agregátů, které však nejsou technicky 
způsobilé dodat dostatek elektřiny, aby mohly zaručit funkci klimatizací. 
V mnoha zařízeních byly klimatizace v posledních letech modifikovány tak, 
že fungují jen při zavřených dveřích a oknech a při použití pokojového klíče, 
takže provoz klimatizací automaticky končí při opuštění pokojů, popř. otevření 
oken nebo dveří. Hluk při provozu klimatizací nelze bohužel vyloučit. 

19.4. Voda a elektrické napětí - Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovodu 
k pití a vaření. V některých hotelech teče jen odsolená mořská voda. Pitnou 
vodu vám doporučujeme zakoupit v místních obchodech nebo v hotelu. 
V hotelech se solárním ohřevem teče občas vlažná voda, při špatném 
počasí, popř. současném užívání více sprch v hotelu, může podle okolností 
docházet ke krátkodobým omezením. V některých zemích může docházet 
i k opakovaným (krátkodobým) výpadkům elektrické energie. S tím pak 
samozřejmě souvisí i výpadek klimatizace. 

19.5. Šperky a trezory - Nedoporučujeme brát si na dovolenou drahé šperky. 
Cenné předměty (cestovní doklady, peníze, šeky, platební karty) si uložte 
v hotelovém trezoru, který je k pronajmutí buď v recepci, nebo přímo na pokoji. 
Pokud byste nicméně byli během svého pobytu okradeni, bezpodmínečně 
se doporučuje oznámení krádeže na policii. Obraťte se v takovém případě, 
jakož i ve všech ostatních případech nehod okamžitě na našeho průvodce. 
V případě nutnosti doporučujeme sjednat speciální individuální připojištění.

19.6. Pláže, moře – CK nezodpovídá za případné znečištění pláží či moře 
z důvodu klimatických podmínek nebo jiných nepředvídatelných důvodů. 
Údaje o vzdálenosti pláže od hotelu inzerované v katalogu jsou pouze 
orientační a představují vzdálenost vzdušnou čarou. Cesta pěšky nebo 
jízda mohou být delší. Lehátka a slunečníky jsou k pronajmutí za poplatek, 
pokud není uvedeno jinak. 

19.7. Bazény - Pokud je předmětem inzerce služeb i dispozice bazénem, je uvedení 
bazénu do provozu, zprovoznění vyhřívání vody v bazénu plně v kompetenci 
správy ubytovacího zařízení. Je nutné zohlednit běžně uplatňovanou praxi 
určitého časového omezení využití bazénů s ohledem na jejich čištění. 

19.8. Hmyz - Vzhledem ke konkrétním klimatickým podmínkám v daných oblastech 
a s tím spojené existenci rozličné fauny je logickým důsledkem výskyt 
nepříjemného hmyzu i v prostorách ubytovacích zařízení. I přes intenzivní 
snahy ubytovatelů nelze striktně vyloučit přítomnost hmyzu v prostorách 
pokoje, problém je vždy nutno řešit v okamžité návaznosti po zjištění 
aktuálního výskytu. 

19.9. Hygiena - Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od 
našich, tamní hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se 
týká i předpisů a vztahu k životnímu prostředí. Upozorňujeme, že zejména 
v Turecku či v Řecku je v hotelech (nižší kategorie) běžný výskyt koček, a to 
i v restauračních zařízeních. Kočky jsou považovány za oblíbené domácí 
mazlíčky a jsou v hotelech respektovány, přestože to některým klientům 
může připadat nepatřičné. 

19.10. Noční klid - K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky 
a noční kluby, které mohou působit hluk. Jejich provoz probíhá na základě 
úředních povolení, a nelze mu tedy zabránit. Také zvuková prostupnost 
mezi jednotlivými místnostmi v ubytovacích zařízeních může být různá dle 
stavebního stylu objektu. Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. 
Prosíme, abyste zohlednili, že v hotelech a klubových zařízeních může na 
základě smluvně přislíbeného zábavného programu docházet i po 22. hod. 
k obtěžování hlukem. Život na jihu se probouzí teprve večer a podle toho 
může trvat až do časných ranních hodin. Během doby před sezonou a po 
ní může dojít k určitým omezením hotelových služeb (zábava, sportovní 
nabídka, klimatizace atd.), proto je nelze vždy zaručit v plném rozsahu. 
Tato okolnost se však zohledňuje již při utváření ceny. 

19.11. Servis a služby - Pokud jde o služby místních zaměstnanců, odpovídá úroveň 
a rychlost poskytovaných služeb mentalitě obyvatelstva, a proto je nutné 
počítat mnohdy s menší zkušeností a určitou ležérností při plnění povinností, 
ale na druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem. Jak za 
výměnu peněz, tak i za telefonování v hotelu účtuje ubytovatel vyšší poplatky/
přirážky. Obchody umístěné v hotelových zařízeních si pronajímají soukromí 
podnikatelé. Tvorbu cen tedy nemůžeme z naší strany nijak ovlivnit. Při 
poskytování internetu, Wi-Fi může docházet z důvodu počasí a přírodních 
vlivů ke krátkodobým výpadkům. 

19.12. Stravování a nápoje – V turistických destinacích jsou nabízeny v mnoha 
hotelech typické místní pokrmy, které se často připravují s neobvyklým 
kořením a přísadami a nepodávají se vždy horké. Berte prosím na vědomí, 
že tělo často potřebuje několik dní, aby se přizpůsobilo odlišnému klimatu 
a neobvyklé stravě, popř. že zejména tyto okolnosti a požívání ledově 
chladných nápojů mohou vést k žaludečním potížím a onemocněním průjmem 
(cestovní diarrhea). Podle nejnovějších poznatků lze taková onemocnění 
i u osob, které se v jižních zemích zdržují častěji, odvodit z uvedených změn. 
Nelze tedy vycházet z toho, že jsou např. vyvolána nedostatečnou kvalitou 
zpracovaných potravin nebo nedostatečnými hygienickými podmínkami. Proto 
vám doporučujeme poradit se před začátkem dovolené se svým lékařem 
nebo lékárníkem a vzít si s sebou příslušné léky. Stravování zahrnuté v ceně 
zájezdu závisí na počtu nocí strávených v ubytovacím zařízení. Nárok na 

čerpání první a poslední stravovací služby závisí na čase ubytování při příjezdu 
do ubytovacího zařízení (check-in) a odhlášení se z ubytovacího zařízení 
(check-out) v plánovaný den ukončení služeb s tím, že podmínky čerpání 
stravovacích služeb jsou stanoveny vždy samotným ubytovacím zařízením. 
Stravovací program All inklusive není poskytován 24 hodin, pokud to není 
výslovně prezentováno v popisu služeb cestovní kanceláře, přesný časový 
rozvrh klient může získat na vyžádání přímo v CK nebo na recepci v hotelu. 
Kontinentální snídaně v jižních destinacích jsou zpravidla jednotvárné a nepříliš 
bohaté. Pamatujte na to při výběru své dovolené. V určitých termínech může 
v restauracích a barech docházet k čekacím dobám, avšak personál se 
samozřejmě snaží vyhovět všem přáním a pokud možno se tomuto vyhnout. 
Z tohoto důvodu se jídlo organizuje v některých hotelech ve dvou nebo více 
skupinách. U restaurací, které nabízejí část kapacity nebo veškerá místa 
pod širým nebem, může v závislosti na počasí dojít k omezením. Stravování 
formou bufetu či servírovaného menu je rovnocenné. V případě skutečně 
nízkého počtu klientů využívajících daný typ stravovací služby a mimo hlavní 
sezonu (červenec, srpen) může dojít ze strany hotelu ke změně typu stravy. 
V některých hotelech se podává kontinentální snídaně, která obsahuje čaj 
nebo kávu, pečivo, máslo a marmeládu. Nápoje k jídlu nejsou zahrnuty 
v ceně zájezdu, není-li výslovně uvedeno jinak. Čerpání první stravovací 
služby závisí na čase příletu, resp. na době přidělení pokoje. Pokud je 
stravování formou All Inclusive, je z organizačních důvodů ve většině hotelů 
nutné nosit plastikový náramek. Čerpání programu All Inclusive v den odletu 
je závislé na době opuštění hotelu/odhlášení. V některých hotelech závisí 
poskytování programu All Inclusive také na interních hotelových pravidlech. 
Ve většině hotelů je možné čerpání programu All Inclusive po odhlášení 
doplatit na recepci. Rozsah plnění se přitom řídí také podle třídy hotelu. Je 
nutné si uvědomit, že hotely nižší kategorie poskytují jednoduší a méně pestrý 
stravovací program než hotely vyšší kategorie. V případě, že klient požaduje 
různorodý, nutričně bohatý a pestrý stravovací program, neměl by volit hotel 
nižší kategorie. Navíc lze i v hotelech s balíčkem All Inclusive využívat další 
plnění, přičemž je nutné tato plnění, která nejsou v ceně, zaplatit na místě 
zvlášť. Plnění All Inclusive lze využívat až do odhlášení. Nevyužitá plnění 
nelze proplatit. Pro klienty ubytované v jedné ubytovací jednotce platí stejný 
typ stravovacích služeb. Pokud byste si přímo na místě objednali výlet, myslete 
na to, že při časném odjezdu většinou nelze servírovat snídani. Informujte 
se v hotelu o možnosti balíčku s jídlem. Za stravování, které nečerpáte, se 
částka nevrací. Vnášení potravin a nápojů nakoupených mimo zařízení do 
hotelu může být zakázáno domovním řádem a zejména u menších kapacit 
se můžete setkat i s výslovnými protesty personálu nebo majitele. Ve většině 
hotelů se klade důraz na společenské oblečení během večeře. U mužů to 
znamená nosit dlouhé kalhoty. V hotelech vyšší třídy je někdy vyžadován 
u večeře společenský oděv. Využívání minibaru v hotelových pokojích je 
za poplatek, pokud tomu není výslovně uvedeno jinak. 

19.13. Lehátka a slunečníky - Lehátka a slunečníky z důvodu místa neodpovídají 
vždy kapacitě lůžek, a proto nejsou k dispozici všude, popř. jsou k dispozici 
jen omezeně a zejména v hlavní sezoně nedostačují vždy. 

19.14. Ubytování - Nabídka CK zahrnuje kvalitní hotely, apartmány a bungalovy 
všech tříd. Turistické kategorie, stupeň vybavenosti, hlavní charakteristické 
znaky a třídy ubytování uvedené u příslušných hotelových zařízení jsou 
stanoveny národními úřady pro turistiku nebo sdruženími, jsou v souladu 
s právními předpisy příslušného státu a řídí se výlučně podle jejich národních 
kriterii, zejména tedy místních zvyklosti, a nejsou totožné s ustanoveními, 
popř. kriterii v České republice. Oficiální klasifikace ubytovacích kapacit je 
udílena kompetentní institucí dané země. Přídavné symboly hodnocení je 
nutné odvozovat ze subjektivních reakcí zákazníků a představují jen další 
orientační pomůcku. Při objednávání tří a více ubytovacích jednotek na 
jedné smlouvě o zájezdu a při objednávání pobytu skupin je objednatel 
zájezdu povinen předat zástupci CK ubytovací seznam všech cestujících 
osob, a to nejpozději při sdělení jmen cestujících. Při ubytování ve studiích 
nebo apartmánech není během pobytu většinou zajišťován úklid. V těchto 
typech ubytovacího zařízení nelze při nezajištění úklidu v průběhu pobytu 
požadovat kompenzaci. Vyberte si z naší nabídky takovou ubytovací 
kapacitu, která vyhovuje vašim představám a finančním možnostem. Námi 
poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu. Nicméně 
fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu jsou ilustrační, proto 
nemusí vždy zcela přesně korespondovat s pokojem, který je klientovi na 
místě přidělen. Zákazník musí ve výjimečných případech počítat i s možností 
změny ubytovací kapacity, a to i na část pobytu při zachování všech jeho práv 
vyplývajících ze smlouvy o zájezdu. Často zdánlivě vysoká cena není vysoká 
v celosvětovém měřítku a přepočet těchto cen na koruny je základem našich 
prodejních cen. V případě překnihování, ke kterému ve všech turistických 
oblastech příležitostně dochází, budete ubytováni v ubytovacím zařízení 
stejné kategorie a třídy. Služby náhradního hotelu nemusejí být vždy stejné, 
mělo by však dojít k zachování rozsahu zaplacených služeb, tj. plné penze či 
polopenze. Klasifikace hotelů do tříd se liší i mezi jednotlivými destinacemi. 
I v komfortních hotelech jsou pokoje většinou jednoduše zařízeny. Vybavení, 
velikost a poloha pokojů (i stejné třídy dané kategorie ubytování) nejsou 
vždy stejné. Ve většině ubytovacích zařízení není v koupelnách mýdlo. 
Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a CK na ně nemá 
vliv. Při ubytování (check in) v hotelu po vás může recepce hotelu požadovat 
kreditní kartu, jejíž údaje jsou použity jako záloha na eventuální hotelovou 
útratu, popř. způsobenou škodu. Pokud nevlastníte kreditní kartu, může po 
vás hotel požadovat zálohu v hotovosti. CK upozorňuje, že každý hotel 
nabízí ubytování v několika kategoriích pokojů, které se vzájemně liší 
vybavením, polohou, standardem, cenou atd. Popisky pokojů prezentované 
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pro zákazníka rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného 
místa, na němž se smluvní strany dohodly. 

13.5.  Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat 
zákazníka v souladu se smlouvou o zájezdu, nese CK náklady na nezbytné 
ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na 
jednoho zákazníka. CK se nemůže odvolat na nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti, jestliže s na takové okolnosti nemůže podle platných právních 
předpisů Unie odvolat příslušný dopravce.

13.6.  Žádá-li zákazník slevu, musí tak učinit u CK bez zbytečného odkladu. 
Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na slevu je dva roky. Zákazníkovi 
nevzniká nárok na slevu z ceny zájezdu, dojde-li k okolnostem na straně 
zákazníka, na základě kterých zákazník zájezd nebo jeho část nevyužije. 
V případě zakoupení zájezdu CK u jejího autorizovaného prodejce, má 
zákazník právo podat reklamaci prostřednictvím tohoto prodejce.

13.7.  Zákazník je povinen poskytnout při řešení reklamace potřebnou součinnost.
13.8.  CK se zavazuje vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění 

nebo ode dne skončení zájezdu v případě, že reklamace byla uplatněna 
na zájezdu a nebyla vyřešena na místě.

13.9.  CK neodpovídá za úroveň služeb, které si zákazník objedná na místě od 
cizích poskytovatelů služeb ani za škody a újmy v té souvislosti způsobené.

14. Pomoc v nesnázích
14.1.  Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích nebo nelze-li v důsledku 

nevyhnutelných a mimořádných událostí zajistit návrat zákazníka v souladu 
se smlouvou o zájezdu, poskytne CK zákazníkovi neprodleně pomoc, zejm. 
tím, že mu: 

 a)  mu byly spolu s návrhem smlouvy o zájezdu zaslány tyto všeobecné sdělí 
údaje o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci;

 b)  je nápomocna se zprostředkováním komunikace na dálku;
 c)  pomůže najít náhradní cestovní řešení;

14.2.  Zavinil-li si zákazník nesnáze sám, může CK za svou pomoc požadovat 
přiměřenou náhradu skutečně vynaložených nákladů.

15. Odpovědnost za škodu a újmu
15.1.  Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku 

škody nebo újmy své, dalších zákazníků, CK a jejích obchodních partnerů.
15.2.  CK odpovídá pouze za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona 

nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. Ani tehdy však neodpovídá 
za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není 
spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou 
a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele. CK 
neodpovídá ani za škody vzniklé v souvislosti s vízovými a jinými obdobnými 
řízeními před zastupitelskými úřady a jinými orgány jednotlivých států.

15.3.  Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, omezení 
výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek 
náhrady škody, hradí CK škodu je do výše tohoto omezení. Povinnost CK 
hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu, s výjimkou 
zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví. Ztrátu, poškození či 
pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě uplatňuje zákazník ihned 
přímo u dopravce.

15.4.  Vznikla-li CK škoda porušením povinnosti zákazníkem, např. náklady 
vzniklými v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému zákazníkovi, 
řešením ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištěním dopravy 
a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního 
prostředku, je zákazník povinen tuto škodu nahradit.

16. Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku
16.1.  CK doporučuje zákazníkům, aby si pro účely krytí nákladů spojených 

s ukončením závazku ze smlouvy o zájezdu (pojištění storno) nebo náklady 
na pomoc zahrnující repatriaci v případě úrazu,nemoci nebo smrti (cestovní 
pojištění) sjednali odpovídající pojištění. Pojištění je možné sjednat též 
prostřednictvím CK.

16.2.  CK uzavřela ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/1999 Sb. 
pojistnou smlouvu o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře 
s pojišťovnou ERV Evropská pojišťovna, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 
Praha 8, IČO: 492 40 196. Na základě této pojistné smlouvy vzniká 
zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku 
zákazníkovi: 

 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 případě, že 
se zájezd neuskutečnil, nebo

 c)  nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně 
poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

17. Ochrana osobních údajů zákazníka
17.1.  Zákazník je srozuměn s tím, že CK je oprávněna pro účely plnění smlouvy 

o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní 
údaje v rozsahu: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo 
cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum 
narození, bydliště, e-mailová a doručovací adresa. Všechny osobní údaje 
budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu 
nezbytně nutnou.

17.2.  Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. 
17.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům CK uvedeným 
v dokumentech, které má zákazník k dispozici (zejména hotely, přepravní 
společnosti, delegáti, …). Pokud se zájezdová destinace nachází mimo 

země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že 
osobní údaje zákazníka budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této 
třetí zemi (zejména hotely) či jiné třetí zemi (zejména letecké společnosti). 
Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající 
ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů 
při předání osobních údajů do třetí země poskytne CK na žádost zákazníka.

17.3.  Zákazník bere na vědomí, že CK je v rozsahu a za podmínek stanovených 
platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro 
účely stanovené zákonem. 

17.4.  Zákazník může souhlasit, zejména zaškrtnutím políčka ve smlouvě o zájezdu, 
ale i jiným prohlášením, s tím, že CK bude zpracovávat jeho osobní údaje 
v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa za 
účelem zasílání obchodních sdělení, včetně telemarketingu. Obchodní 
sdělení je CK oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, 
poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může 
zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CK nebo e-mailem 
zaslaným na e-mailovou adresu info@orextravel.cz. V tomto případě nebude 
CK zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho 
osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu. 

17.5.  Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující 
práva:

  •  Požadovat od CK přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich 
opravu nebo výmaz, popř. požadovat omezení zpracování osobních 
údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva 
na přenositelnost údajů. 

  •  Požadovat, aby CK omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud 
(i) popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou 
k tomu, aby CK ověřila přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování 
jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních 
údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) CK již nepotřebuje jeho osobní 
údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon 
nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) vznesl námitku proti zpracování, 
a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK převažují 
nad jeho oprávněnými důvody. Pokud bylo omezeno zpracování jeho 
osobních údajů, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, 
pouze s jeho souhlasem. 

  •  Právo, aby CK oznámila všechny opravy, výmazy a omezení zpracování 
jeho osobních údajů svým dodavatelům, zejm. hotelům a leteckým 
společnostem, kteří taktéž zpracovávají jeho osobní údaje, pokud se to 
neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. 

  •  Podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních 
údajů.

  •  Získat od CK kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, 
a pokud tomu tak je, je CK povinna mu na žádost poskytnout následující 
informace a vydat mu o nich kopii zpracovávaných osobních údajích: 
(i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) 
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mé osobní údaje byly nebo 
budou zpřístupněny; (iv) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje 
uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; 
(v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních 
údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést 
námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového 
úřadu; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, 
včetně profilování. 

  •  Získat své osobní údaje, které CK zpracovává, ve strukturovaném, běžně 
používaném a strojově čitelném formátu, a tyto mohu předat jinému 
správci, pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno 
na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se 
provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá CK jako správce 
osobních údajů osobní údaje zákazníka jinému správci. 

18. Alternativní řešení sporů
18.1.  V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o zájezdu má zákazník, 

který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní 
inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu 
jsou uvedeny na www.coi.cz.

18.2.  Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet a je spotřebitelem, 
může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. 
Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na 
http://ec.europa.eu/odr.

19. Důležité informace
19.1.  Vyloučení ze zájezdu – CK si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z přepravy 

nebo z celého zájezdu, pokud svým jednáním a chováním narušuje jejich 
chod, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat. Vyloučena je 
přeprava osob v podnapilém stavu. Z přepravy však mohou být vyloučeni 
i zákazníci, kteří např. v případě zpoždění slovně napadají zástupce CK, 
nebo se vulgárně a hrubě vyjadřují o této společnosti či jejích zástupcích. 
V případě vyloučení z přepravy nebo ze zájezdu zaniká nárok zákazníka 
na úhradu nečerpaných služeb. CK prosí o pochopení pro toto opatření, 
jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené a přepravy ostatních 
zákazníků, jakož i ochrana osobnosti pracovníků společnosti. Zákazník je 
povinen dodržovat během letecké přepravy zákaz kouření po dobu celého 
letu.

19.2.  Místní zvyklosti - S ohledem na množství zřejmých odlišností v mentalitě 
každého etnika, dotýkající se zejména náboženských, kulturních a hygienických 
zvyklostí i postupů uplatňovaných v běžném životě, je nezbytností tyto plně 

respektovat. V případě, že projevy spojené s popisovanými zvyklostmi 
jsou odlišné od evropských standardů, nezakládá uvedené oprávnění pro 
vznesení reklamace.

19.3. Klimatizace/topení - Tato zařízení najdete pouze v těch hotelech, kde je 
to přímo uvedeno v popisu. V mnoha případech je klimatizace ovládána 
centrálně, a tak její zapínání/vypínání z hlediska doby a délky zcela závisí 
na rozhodnutí hotelu. Často je klimatizace v provozu pouze několik hodin 
denně. Při výpadcích proudu, popř. kolísání proudu, se řádný provoz zařízení 
zpravidla udržuje pomocí nouzových agregátů, které však nejsou technicky 
způsobilé dodat dostatek elektřiny, aby mohly zaručit funkci klimatizací. 
V mnoha zařízeních byly klimatizace v posledních letech modifikovány tak, 
že fungují jen při zavřených dveřích a oknech a při použití pokojového klíče, 
takže provoz klimatizací automaticky končí při opuštění pokojů, popř. otevření 
oken nebo dveří. Hluk při provozu klimatizací nelze bohužel vyloučit. 

19.4. Voda a elektrické napětí - Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovodu 
k pití a vaření. V některých hotelech teče jen odsolená mořská voda. Pitnou 
vodu vám doporučujeme zakoupit v místních obchodech nebo v hotelu. 
V hotelech se solárním ohřevem teče občas vlažná voda, při špatném 
počasí, popř. současném užívání více sprch v hotelu, může podle okolností 
docházet ke krátkodobým omezením. V některých zemích může docházet 
i k opakovaným (krátkodobým) výpadkům elektrické energie. S tím pak 
samozřejmě souvisí i výpadek klimatizace. 

19.5. Šperky a trezory - Nedoporučujeme brát si na dovolenou drahé šperky. 
Cenné předměty (cestovní doklady, peníze, šeky, platební karty) si uložte 
v hotelovém trezoru, který je k pronajmutí buď v recepci, nebo přímo na pokoji. 
Pokud byste nicméně byli během svého pobytu okradeni, bezpodmínečně 
se doporučuje oznámení krádeže na policii. Obraťte se v takovém případě, 
jakož i ve všech ostatních případech nehod okamžitě na našeho průvodce. 
V případě nutnosti doporučujeme sjednat speciální individuální připojištění.

19.6. Pláže, moře – CK nezodpovídá za případné znečištění pláží či moře 
z důvodu klimatických podmínek nebo jiných nepředvídatelných důvodů. 
Údaje o vzdálenosti pláže od hotelu inzerované v katalogu jsou pouze 
orientační a představují vzdálenost vzdušnou čarou. Cesta pěšky nebo 
jízda mohou být delší. Lehátka a slunečníky jsou k pronajmutí za poplatek, 
pokud není uvedeno jinak. 

19.7. Bazény - Pokud je předmětem inzerce služeb i dispozice bazénem, je uvedení 
bazénu do provozu, zprovoznění vyhřívání vody v bazénu plně v kompetenci 
správy ubytovacího zařízení. Je nutné zohlednit běžně uplatňovanou praxi 
určitého časového omezení využití bazénů s ohledem na jejich čištění. 

19.8. Hmyz - Vzhledem ke konkrétním klimatickým podmínkám v daných oblastech 
a s tím spojené existenci rozličné fauny je logickým důsledkem výskyt 
nepříjemného hmyzu i v prostorách ubytovacích zařízení. I přes intenzivní 
snahy ubytovatelů nelze striktně vyloučit přítomnost hmyzu v prostorách 
pokoje, problém je vždy nutno řešit v okamžité návaznosti po zjištění 
aktuálního výskytu. 

19.9. Hygiena - Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od 
našich, tamní hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se 
týká i předpisů a vztahu k životnímu prostředí. Upozorňujeme, že zejména 
v Turecku či v Řecku je v hotelech (nižší kategorie) běžný výskyt koček, a to 
i v restauračních zařízeních. Kočky jsou považovány za oblíbené domácí 
mazlíčky a jsou v hotelech respektovány, přestože to některým klientům 
může připadat nepatřičné. 

19.10. Noční klid - K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky 
a noční kluby, které mohou působit hluk. Jejich provoz probíhá na základě 
úředních povolení, a nelze mu tedy zabránit. Také zvuková prostupnost 
mezi jednotlivými místnostmi v ubytovacích zařízeních může být různá dle 
stavebního stylu objektu. Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. 
Prosíme, abyste zohlednili, že v hotelech a klubových zařízeních může na 
základě smluvně přislíbeného zábavného programu docházet i po 22. hod. 
k obtěžování hlukem. Život na jihu se probouzí teprve večer a podle toho 
může trvat až do časných ranních hodin. Během doby před sezonou a po 
ní může dojít k určitým omezením hotelových služeb (zábava, sportovní 
nabídka, klimatizace atd.), proto je nelze vždy zaručit v plném rozsahu. 
Tato okolnost se však zohledňuje již při utváření ceny. 

19.11. Servis a služby - Pokud jde o služby místních zaměstnanců, odpovídá úroveň 
a rychlost poskytovaných služeb mentalitě obyvatelstva, a proto je nutné 
počítat mnohdy s menší zkušeností a určitou ležérností při plnění povinností, 
ale na druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem. Jak za 
výměnu peněz, tak i za telefonování v hotelu účtuje ubytovatel vyšší poplatky/
přirážky. Obchody umístěné v hotelových zařízeních si pronajímají soukromí 
podnikatelé. Tvorbu cen tedy nemůžeme z naší strany nijak ovlivnit. Při 
poskytování internetu, Wi-Fi může docházet z důvodu počasí a přírodních 
vlivů ke krátkodobým výpadkům. 

19.12. Stravování a nápoje – V turistických destinacích jsou nabízeny v mnoha 
hotelech typické místní pokrmy, které se často připravují s neobvyklým 
kořením a přísadami a nepodávají se vždy horké. Berte prosím na vědomí, 
že tělo často potřebuje několik dní, aby se přizpůsobilo odlišnému klimatu 
a neobvyklé stravě, popř. že zejména tyto okolnosti a požívání ledově 
chladných nápojů mohou vést k žaludečním potížím a onemocněním průjmem 
(cestovní diarrhea). Podle nejnovějších poznatků lze taková onemocnění 
i u osob, které se v jižních zemích zdržují častěji, odvodit z uvedených změn. 
Nelze tedy vycházet z toho, že jsou např. vyvolána nedostatečnou kvalitou 
zpracovaných potravin nebo nedostatečnými hygienickými podmínkami. Proto 
vám doporučujeme poradit se před začátkem dovolené se svým lékařem 
nebo lékárníkem a vzít si s sebou příslušné léky. Stravování zahrnuté v ceně 
zájezdu závisí na počtu nocí strávených v ubytovacím zařízení. Nárok na 

čerpání první a poslední stravovací služby závisí na čase ubytování při příjezdu 
do ubytovacího zařízení (check-in) a odhlášení se z ubytovacího zařízení 
(check-out) v plánovaný den ukončení služeb s tím, že podmínky čerpání 
stravovacích služeb jsou stanoveny vždy samotným ubytovacím zařízením. 
Stravovací program All inklusive není poskytován 24 hodin, pokud to není 
výslovně prezentováno v popisu služeb cestovní kanceláře, přesný časový 
rozvrh klient může získat na vyžádání přímo v CK nebo na recepci v hotelu. 
Kontinentální snídaně v jižních destinacích jsou zpravidla jednotvárné a nepříliš 
bohaté. Pamatujte na to při výběru své dovolené. V určitých termínech může 
v restauracích a barech docházet k čekacím dobám, avšak personál se 
samozřejmě snaží vyhovět všem přáním a pokud možno se tomuto vyhnout. 
Z tohoto důvodu se jídlo organizuje v některých hotelech ve dvou nebo více 
skupinách. U restaurací, které nabízejí část kapacity nebo veškerá místa 
pod širým nebem, může v závislosti na počasí dojít k omezením. Stravování 
formou bufetu či servírovaného menu je rovnocenné. V případě skutečně 
nízkého počtu klientů využívajících daný typ stravovací služby a mimo hlavní 
sezonu (červenec, srpen) může dojít ze strany hotelu ke změně typu stravy. 
V některých hotelech se podává kontinentální snídaně, která obsahuje čaj 
nebo kávu, pečivo, máslo a marmeládu. Nápoje k jídlu nejsou zahrnuty 
v ceně zájezdu, není-li výslovně uvedeno jinak. Čerpání první stravovací 
služby závisí na čase příletu, resp. na době přidělení pokoje. Pokud je 
stravování formou All Inclusive, je z organizačních důvodů ve většině hotelů 
nutné nosit plastikový náramek. Čerpání programu All Inclusive v den odletu 
je závislé na době opuštění hotelu/odhlášení. V některých hotelech závisí 
poskytování programu All Inclusive také na interních hotelových pravidlech. 
Ve většině hotelů je možné čerpání programu All Inclusive po odhlášení 
doplatit na recepci. Rozsah plnění se přitom řídí také podle třídy hotelu. Je 
nutné si uvědomit, že hotely nižší kategorie poskytují jednoduší a méně pestrý 
stravovací program než hotely vyšší kategorie. V případě, že klient požaduje 
různorodý, nutričně bohatý a pestrý stravovací program, neměl by volit hotel 
nižší kategorie. Navíc lze i v hotelech s balíčkem All Inclusive využívat další 
plnění, přičemž je nutné tato plnění, která nejsou v ceně, zaplatit na místě 
zvlášť. Plnění All Inclusive lze využívat až do odhlášení. Nevyužitá plnění 
nelze proplatit. Pro klienty ubytované v jedné ubytovací jednotce platí stejný 
typ stravovacích služeb. Pokud byste si přímo na místě objednali výlet, myslete 
na to, že při časném odjezdu většinou nelze servírovat snídani. Informujte 
se v hotelu o možnosti balíčku s jídlem. Za stravování, které nečerpáte, se 
částka nevrací. Vnášení potravin a nápojů nakoupených mimo zařízení do 
hotelu může být zakázáno domovním řádem a zejména u menších kapacit 
se můžete setkat i s výslovnými protesty personálu nebo majitele. Ve většině 
hotelů se klade důraz na společenské oblečení během večeře. U mužů to 
znamená nosit dlouhé kalhoty. V hotelech vyšší třídy je někdy vyžadován 
u večeře společenský oděv. Využívání minibaru v hotelových pokojích je 
za poplatek, pokud tomu není výslovně uvedeno jinak. 

19.13. Lehátka a slunečníky - Lehátka a slunečníky z důvodu místa neodpovídají 
vždy kapacitě lůžek, a proto nejsou k dispozici všude, popř. jsou k dispozici 
jen omezeně a zejména v hlavní sezoně nedostačují vždy. 

19.14. Ubytování - Nabídka CK zahrnuje kvalitní hotely, apartmány a bungalovy 
všech tříd. Turistické kategorie, stupeň vybavenosti, hlavní charakteristické 
znaky a třídy ubytování uvedené u příslušných hotelových zařízení jsou 
stanoveny národními úřady pro turistiku nebo sdruženími, jsou v souladu 
s právními předpisy příslušného státu a řídí se výlučně podle jejich národních 
kriterii, zejména tedy místních zvyklosti, a nejsou totožné s ustanoveními, 
popř. kriterii v České republice. Oficiální klasifikace ubytovacích kapacit je 
udílena kompetentní institucí dané země. Přídavné symboly hodnocení je 
nutné odvozovat ze subjektivních reakcí zákazníků a představují jen další 
orientační pomůcku. Při objednávání tří a více ubytovacích jednotek na 
jedné smlouvě o zájezdu a při objednávání pobytu skupin je objednatel 
zájezdu povinen předat zástupci CK ubytovací seznam všech cestujících 
osob, a to nejpozději při sdělení jmen cestujících. Při ubytování ve studiích 
nebo apartmánech není během pobytu většinou zajišťován úklid. V těchto 
typech ubytovacího zařízení nelze při nezajištění úklidu v průběhu pobytu 
požadovat kompenzaci. Vyberte si z naší nabídky takovou ubytovací 
kapacitu, která vyhovuje vašim představám a finančním možnostem. Námi 
poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu. Nicméně 
fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu jsou ilustrační, proto 
nemusí vždy zcela přesně korespondovat s pokojem, který je klientovi na 
místě přidělen. Zákazník musí ve výjimečných případech počítat i s možností 
změny ubytovací kapacity, a to i na část pobytu při zachování všech jeho práv 
vyplývajících ze smlouvy o zájezdu. Často zdánlivě vysoká cena není vysoká 
v celosvětovém měřítku a přepočet těchto cen na koruny je základem našich 
prodejních cen. V případě překnihování, ke kterému ve všech turistických 
oblastech příležitostně dochází, budete ubytováni v ubytovacím zařízení 
stejné kategorie a třídy. Služby náhradního hotelu nemusejí být vždy stejné, 
mělo by však dojít k zachování rozsahu zaplacených služeb, tj. plné penze či 
polopenze. Klasifikace hotelů do tříd se liší i mezi jednotlivými destinacemi. 
I v komfortních hotelech jsou pokoje většinou jednoduše zařízeny. Vybavení, 
velikost a poloha pokojů (i stejné třídy dané kategorie ubytování) nejsou 
vždy stejné. Ve většině ubytovacích zařízení není v koupelnách mýdlo. 
Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a CK na ně nemá 
vliv. Při ubytování (check in) v hotelu po vás může recepce hotelu požadovat 
kreditní kartu, jejíž údaje jsou použity jako záloha na eventuální hotelovou 
útratu, popř. způsobenou škodu. Pokud nevlastníte kreditní kartu, může po 
vás hotel požadovat zálohu v hotovosti. CK upozorňuje, že každý hotel 
nabízí ubytování v několika kategoriích pokojů, které se vzájemně liší 
vybavením, polohou, standardem, cenou atd. Popisky pokojů prezentované 
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cestovní kanceláří se všeobecně týkají pokojů typu standard, pokud tomu 
není uvedeno jinak. Pro detailní popisek a cenovou kalkulaci jednotlivých 
typů pokojů, se obraťte přímo na Vašeho prodejce nebo CK. Zákazník bere 
na vědomí, že hotel může změnit zpoplatněné i nezpoplatněné služby, jež 
nejsou součástí zájezdu, otevírací doby restaurací a barů v závislosti na 
počasí nebo z jiných důvodů. 

19.15. Hotelový komplex – se může skládat z několika budov nebo z několika 
vedlejších budov postavených v blízkosti hlavní budovy. Ubytování ve vedlejší 
budově zaručuje stejný standard ubytovacích služeb jako ubytování v hlavní 
budově ve stejné kategorii pokoje. CK negarantuje ubytování v hlavní budově, 
pokud to není výslovně uvedeno. 

19.16. Jednolůžkové pokoje - Jsou v mnoha hotelech k dispozici jen v omezeném 
počtu. I když jsou s příplatkem, jsou většinou velmi malé, často bez balkonu 
a nemusejí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. V případě obsazení 
dvoulůžkového pokoje jednou dospělou osobou může být pokoj vybaven 
pouze jedním lůžkem. 

19.17. Promo pokoje / Economy pokoje / Club pokoje – Nabídka je kapacitně 
omezena. Tyto cenově zvýhodněné pokoje mohou být umístěny v méně 
výhodné poloze, s nižším standardem vybavení, menší rozlohou a často 
bez balkonu.

19.18. Přistýlky - V některých hotelech je za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový 
pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může být například pohovka, rozkládací gauč, 
palanda, lehátko apod. a není vždy pevnou součástí vybavení pokoje. 
Přistýlky neodpovídají vždy standardu běžných hotelových postelí, mohou 
být užší a kratší. Přidáním přistýlky do pokoje je nutné počítat s určitým 
prostorovým omezením a snížením vašeho pohodlí a komfortu. I rodinné 
pokoje mají vedle dvou normálních hotelových postelí většinou přistýlky. 

19.19. Dětské postýlky - Jsou většinou k dispozici jen podle možnosti a za úhradu, 
přičemž vám doporučujeme sdělit příslušná přání již při objednávce. 
Poskytnutím dětské postýlky může dojít k prostorovému omezení. Další 
pomůcky, které jsou pro malé děti obvykle potřeba (nočníky, dětská strava, 
plenky apod.), nejsou v hotelech většinou k dispozici.

19.20. Technické zařízení – Ne každá země má stejně vysoký technický standard, 
na který jste zvyklí. V případě technické závady, jako např. u výtahu nebo 
klimatizace, může opatření náhradních dílů nějakou dobu trvat, protože 
nejsou v rekreačních oblastech vždy k dispozici. 

19.21. Opravářské/stavební práce - Protože ubytovací zařízení nebo jednotlivé 
části hotelového zařízení vyžadují pravidelnou údržbu, mohou být nutné 
odpovídající údržbářské a opravárenské práce. Žádáme o vaše pochopení 
pro krátkodobá omezení s tímto spojená. Rychle se rozvíjející cestovní ruch 
s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá CK vliv. Stavební činnost 
se neomezuje pouze na mimosezonní měsíce a staveniště vznikají velmi 
rychle, prakticky ze dne na den, nebo je stavební činnost po delší přestávce 
opět obnovena. Takové případy stavební činnosti můžeme jen těžko ovlivnit 
a nelze mít vždy při koupi vašeho zájezdu ty nejaktuálnější zprávy. 

19.22. Výlety - CK není pořadatelem fakultativních výletů. Nabídku výletů v místě 
vašeho pobytu vám od místní agentury poskytne zástupce CK v destinaci. 
Výlety se v destinaci platí v místní měně a jsou provázeny česky/ slovensky, 
příp. anglicky nebo německy mluvícím průvodcem. 

19.23. Sezony - Období před hlavní sezonou a po ní přináší vedle výhodných cen 
na druhé straně i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) 
nejsou v provozu. V těchto obdobích se stává, že i hotel nenabízí služby 
(klimatizace, zábava, sportovní nabídka atd.) v plném rozsahu v důsledku 
menšího počtu klientů.

19.24. Informace v katalogu – Protože se katalogy připravují přibližně jeden rok před 
začátkem vaší dovolené, může dojít v mezidobí ke změnám místních poměrů 
např. v důsledku přestaveb, popř. přístaveb, adaptací nebo podobně, a proto 
se katalogové fotografie mohou ve výjimečných případech odchylovat od 
skutečné situace. Veškeré údaje o službách, cenách a cestovních podmínkách 
obsažené v katalogu odpovídají informacím známým v době tisku a CK si 
vyhrazuje právo na jejich změnu. Zakreslení hotelů v pobytových oblastech 
v katalogu má pouze informativní charakter. 

19.25. Fotografie – Jednotlivé pokoje nemusí být stejně vybaveny a situovány, jak 
prezentuje fotografie na webových stránkách a v katalogu. CK nemůže 
garantovat zajištění pokoje zobrazeného na fotografii na webových stránkách 
či v katalogu dodané managementem hotelu. Je třeba brát v úvahu, že 
fotodokumentace k zájezdu bývá většinou jen orientační a slouží k základní 
představě o nabízených službách. Není v silách hotelu ani cestovní kanceláře 
poskytnout zákazníkům fotodokumentaci všech pokojů v hotelu.

19.26. Cestovní doklady – V průběhu cesty mějte u sebe vždy kopii svých dokladů 
(cestovní pas, letenka, apod.) které uchovávejte vždy mimo originální doklady. 
Vyhněte se tak nepříjemnostem při případné krádeži nebo ztrátě. Písemnosti 
a peněženku nenechávejte nikdy nestřežené. Prosíme vás, abyste si v případě, 
že na daný let je vydána letenka, letenku řádně uschovali. V případě ztráty 
letenky bude vydání nové letenky za poplatek. Navrhujeme Vám, uschování 
veškerých osobních dokumentů v průběhu pobytu v hotelovém trezoru. Před 
odjezdem na dovolenou si v dostatečném časovém předstihu ověřte podmínky 
platnosti Vašeho cestovního pasu u cestovní kanceláře nebo u příslušného 
zastupitelského úřadu.

19.27. Cestovní pojištění – Exkluzivně Vám nabízíme sjednání komplexního 
cestovního pojištění od ERV Evropské pojišťovny a.s., za velice výhodných 
podmínek. Cestovní pojištění zahrnuje léčebné výlohy, zubní ošetření, aktivní 
asistence v destinaci, převoz, trvalé následky úrazu, škoda na osobních 
věcech, škoda na zdraví, storno poplatky aj. bližší informace o rozsahu krytí 
a cenách pojištění, nás neváhejte kontaktovat přímo v cestovní kanceláři 
nebo prostřednictvím Vašeho prodejce zájezdů. Upozorňujeme, že delegáti 

cestovní kanceláře jsou školeni na poskytnutí asistence při uplatnění pojistného 
plnění od pojišťovny ERV Evropské pojišťovny a.s., v případě, že se klient 
rozhodně sjednat pojištění u jiné pojišťovny, možnosti delegáta pomoci 
klientovi jsou výrazně či zcela omezeny.

19.28. Cesta letadlem - CK zajišťuje lety na charterových či pravidelných linkách. 
To znamená, že naše zákazníky přepravíme z místního letiště (pokud to není 
ve smlouvě o zájezdu uvedeno jinak) na letiště cílového státu. V případě, 
že se v souvislosti s leteckou přepravou vyskytnou problémy (např. stávka, 
nepříznivé počasí, technické problémy aj.), o těchto problémech vás budeme 
informovat v co nejkratším čase. Dobu čekání s tímto spojenou však není 
v našich silách zkrátit nebo úplně odstranit. Letecká společnost, jakož i CK 
si vyhrazují právo na změnu trasy do cílové destinace. Informace o letecké 
společnosti, jakož i o délce letu mají pouze informativní charakter. CK nenese 
odpovědnost za případné zkreslené informace. Prosíme, abyste se k přepážce 
okénku na letišti (check in) dostavili nejpozději 2 hodiny před odletem. 
Podle možnosti by Vaše příruční zavazadla neměla přesáhnout hmotnost 
5 kg (rozměry 50 × 40 × 20 cm). Na palubu si neberte ostré předměty 
/ nástroje nebo zbraň. Hmotnost ostatních bezplatně přepravovaných 
zavazadel nesmí přesáhnout 15 nebo 20 kg na osobu dle zvolené letecké 
společnosti. V případě těhotenství nemůžeme zákazníka přepravit po 34. 
týdnu těhotenství a od 24. týdne vyžadujeme lékařské potvrzení. Pečlivě 
zvažte, zdali Váš zdravotní stav umožňuje podstoupit leteckou přepravu. 
Děti do 2 let cestují zdarma, pokud tomu není uvedeno jinak a nezajišťuje 
se jim sedadlo v letadle a ani samostatné lůžko v hotelu. Leteckým cestujícím 
se do prázdninového času nezapočítává první ani poslední den pobytu. 
Tyto se považují za cestovní dny a jsou určeny pro přepravu zákazníků.

19.29. Příjezd – Podle mezinárodních zvyklostí jsou klienti v den příjezdu ubytování 
nejdříve ve 14 hodin a v den odjezdu musí opustit pokoje do 12 hodin 
(v některých ubytovacích zařízeních i dříve). Časný příjezd či pozdní odjezd 
není důvodem k delšímu používání pokoje. Rozdělování ubytovacích kapacit, 
respektive pokojů probíhá zásadně ze strany smluvních partnerů – ubytovatelů 
v místě a CK na něj nemá žádný vliv.

19.30. Transfer – Po příletu do určené destinace převezou cestujících do hotelů 
a zpět klimatizované autobusy, přeprava je započítána do ceny zájezdu. 
Naše autobusy během jízdy zastavují ve více hotelech, čemuž je přizpůsoben 
i konečný čas celé přepravy, který může být variabilní. Za možné nepříjemnosti 
vyplývající z přepravy se předem omlouváme a prosíme o Vaše pochopení. 
Přepravu atypických balíků (např. surfová deska, golfová nebo potápěčská 
výstroj) nedokážeme navzdory snaze garantovat. Upozorňujeme na fakt, 
že CK nemá vliv na náhle vzniklé změny v dopravě, které mohou prodloužit 
délku trvání dopravy deklarovanou v katalogu. Stejně tak, se mohou 
vyskytnout ojedinělé případy, že se autobus nedokáže dostat až ke vchodu 
hotelu, a proto je třeba někdy dojít ke vchodu několik desítek metrů pěšky. 
V případě VIP-transferu (individuální přeprava) účtujeme zvláštní příplatek.

19.31. Průvodce, místní delegát – Po příjezdu do cílové země Vás na letišti přivítá 
náš delegát, který Vás dopraví z letiště k hotelu. Na začátku pobytu si s Vámi 
český nebo slovenský delegát sjedná informační schůzku, kde představí 
letovisko, seznámí vás s důležitými informacemi, nabídne Vám naše fakultativní 
výlety, seznámí Vás s termínem a způsobem zpáteční cesty domů. Za výběr 
a průběh fakultativních výletů plně odpovídá naše místní partnerská kancelář 
v destinaci. Prosíme Vás, abyste se s každým případným problémem nebo 
reklamací obrátili na našeho delegáta. Delegátský servis nebo delegátský 
servis v českém/slovenském jazyce není automaticky součástí všech zájezdu, 
prosím věnujte pozornost popisku zájezdu.

19.32. Zábavu pro děti, popř. dětský klub nelze srovnávat s mateřskou školou 
a zejména nelze dětem nutit účast na těchto aktivitách proti jejich vůli. 
Animační programy jsou dostupné pouze v některých hotelech. Prosíme vás 
o pochopení i v tom, že v mezinárodních klubech a hotelových zařízeních 
se i zábavný program a zábava nabízejí vícejazyčně. Určité zábavné 
programy se provádějí jen při odpovídající poptávce, popř. dosažení 
minimálního počtu účastníků. Podrobný program aktivit si můžete vyžádat 
přímo u cestovní kanceláře před podpisem smlouvy o zájezdu nebo bude 
k dispozici v daném hotelu. Provoz klubu bude probíhat v období hlavní 
sezóny, není-li uvedeno jinak. Upozorňujeme na možnost změny provozního 
období klubu (např. z důvodu malé obsazenosti hotelu českými klienty). 
Účast dítěte v klubu je podmíněna vyplněním „Protokolu o svěření dítěte“, 
který musí zákonný zástupce/dospělá osoba vykonávající nad dítětem 
dohled vyplnit a podepsat každý den před předáním dítěte do klubu.

20. Závěrečná ustanovení
20.1. Odkazy na články znamenají odkazy na články těchto všeobecných smluvních 

podmínek, není-li uvedeno jinak.
20.2. CK je oprávněna tyto všeobecné obchodní podmínky jednostranně změnit 

zveřejněním nového znění na svých internetových stránkách. Takto změněné 
všeobecné obchodní podmínky platí pro smlouvy o zájezdu uzavřené po 
jejich zveřejnění.

20.3. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto všeobecných smluvních 
podmínek nemá vliv na platnost ostatních ustanovení či smlouvy o zájezdu 
jako celku.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky  
jsou účinné od 11. listopadu 2019.

Kolik to stojí (na osobu) 290 Kč 540 Kč 590 Kč 1 090 Kč
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Co Vám uhradíme  
(limity v Kč)

Varianta
Orex  

Medical
Orex 

Europe

Riziko Cíl cesty Evropa

Léčebné výlohy

Léčebné výlohy 6 000 000 6 000 000

Zubní ošetření 24 000 24 000

Fyzioterapie 120 000 120 000

Asistenční služby Aktivní asistence neomezeně

Opatrovník Doprovázející, přivolaný 150 000 150 000

Úraz
Trvalé následky úrazu 300 000

Úmrtí následkem úrazu 200 000

Osobní věci Škoda na osobních věcech 30 000 1)

Odpovědnost  
za škodu

Škoda na zdraví 3 000 000

Škoda na majetku 1 500 000

Právní zastoupení 200 000

Storno Stornopoplatky 80 000 2)

Narušení cesty
Přerušení 50 000

Nevyužitá dovolená 8 000 3)

Nouzové situace Připojištění Extra/Extra+ volitelně

1)  spoluúčast 500 Kč
2)  spoluúčast 10-20 %
3)  1 000 Kč za den
4)  spoluúčast 20 %

Vysvětlivky: 

Co Vám uhradíme  
(limity v Kč)

Připojištění 
Extra

Připojištění 
Extra+

Připojištění 
Extra

Připojištění 
Extra+

Evropa Svět

Léčebné výlohy COVID-19

Stornopoplatky COVID-19  4) 4) 4) 4)

 -  včetně osobní karantény 4) 4)

Ubytování za nouzové situace 7 500 4) 7 500 4) 15 000 4) 15 000 4)

Náhradní zpáteční cesta 7 500 4) 7 500 4) 15 000 4) 15 000 4)

Cestovní pojištění ERV Evropské v nabídce CK Orex Travel
Pomůže při nemoci COVID-19 a osobní karanténě v ČR i zahraničí

Kolik to stojí (na osobu)
Orex  

Medical
Orex 

Europe

Délka cesty Věk 18+ 0-17 18+

do 5 dní 290 Kč

do 24 dní 300 Kč 340 Kč 590 Kč

U pojištění storna poskytneme za všechny pojistné události Vám a členům Vaší 
rodiny dohromady nejvýše dvojnásobek limitu pojistného plnění uvedeného  
v tabulce. To platí i v případě uzavření více jednotlivých pojistných smluv.

K variantě Orex Medical nelze sjednat připojištění Extra/Extra+.

Tato inzerce má pouze informativní charakter.  
Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

Připojištění pro  

případ COVID-19

vč. osobní karantény

www.ERVpojistovna.cz
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cestovní kanceláří se všeobecně týkají pokojů typu standard, pokud tomu 
není uvedeno jinak. Pro detailní popisek a cenovou kalkulaci jednotlivých 
typů pokojů, se obraťte přímo na Vašeho prodejce nebo CK. Zákazník bere 
na vědomí, že hotel může změnit zpoplatněné i nezpoplatněné služby, jež 
nejsou součástí zájezdu, otevírací doby restaurací a barů v závislosti na 
počasí nebo z jiných důvodů. 

19.15. Hotelový komplex – se může skládat z několika budov nebo z několika 
vedlejších budov postavených v blízkosti hlavní budovy. Ubytování ve vedlejší 
budově zaručuje stejný standard ubytovacích služeb jako ubytování v hlavní 
budově ve stejné kategorii pokoje. CK negarantuje ubytování v hlavní budově, 
pokud to není výslovně uvedeno. 

19.16. Jednolůžkové pokoje - Jsou v mnoha hotelech k dispozici jen v omezeném 
počtu. I když jsou s příplatkem, jsou většinou velmi malé, často bez balkonu 
a nemusejí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. V případě obsazení 
dvoulůžkového pokoje jednou dospělou osobou může být pokoj vybaven 
pouze jedním lůžkem. 

19.17. Promo pokoje / Economy pokoje / Club pokoje – Nabídka je kapacitně 
omezena. Tyto cenově zvýhodněné pokoje mohou být umístěny v méně 
výhodné poloze, s nižším standardem vybavení, menší rozlohou a často 
bez balkonu.

19.18. Přistýlky - V některých hotelech je za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový 
pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může být například pohovka, rozkládací gauč, 
palanda, lehátko apod. a není vždy pevnou součástí vybavení pokoje. 
Přistýlky neodpovídají vždy standardu běžných hotelových postelí, mohou 
být užší a kratší. Přidáním přistýlky do pokoje je nutné počítat s určitým 
prostorovým omezením a snížením vašeho pohodlí a komfortu. I rodinné 
pokoje mají vedle dvou normálních hotelových postelí většinou přistýlky. 

19.19. Dětské postýlky - Jsou většinou k dispozici jen podle možnosti a za úhradu, 
přičemž vám doporučujeme sdělit příslušná přání již při objednávce. 
Poskytnutím dětské postýlky může dojít k prostorovému omezení. Další 
pomůcky, které jsou pro malé děti obvykle potřeba (nočníky, dětská strava, 
plenky apod.), nejsou v hotelech většinou k dispozici.

19.20. Technické zařízení – Ne každá země má stejně vysoký technický standard, 
na který jste zvyklí. V případě technické závady, jako např. u výtahu nebo 
klimatizace, může opatření náhradních dílů nějakou dobu trvat, protože 
nejsou v rekreačních oblastech vždy k dispozici. 

19.21. Opravářské/stavební práce - Protože ubytovací zařízení nebo jednotlivé 
části hotelového zařízení vyžadují pravidelnou údržbu, mohou být nutné 
odpovídající údržbářské a opravárenské práce. Žádáme o vaše pochopení 
pro krátkodobá omezení s tímto spojená. Rychle se rozvíjející cestovní ruch 
s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá CK vliv. Stavební činnost 
se neomezuje pouze na mimosezonní měsíce a staveniště vznikají velmi 
rychle, prakticky ze dne na den, nebo je stavební činnost po delší přestávce 
opět obnovena. Takové případy stavební činnosti můžeme jen těžko ovlivnit 
a nelze mít vždy při koupi vašeho zájezdu ty nejaktuálnější zprávy. 

19.22. Výlety - CK není pořadatelem fakultativních výletů. Nabídku výletů v místě 
vašeho pobytu vám od místní agentury poskytne zástupce CK v destinaci. 
Výlety se v destinaci platí v místní měně a jsou provázeny česky/ slovensky, 
příp. anglicky nebo německy mluvícím průvodcem. 

19.23. Sezony - Období před hlavní sezonou a po ní přináší vedle výhodných cen 
na druhé straně i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) 
nejsou v provozu. V těchto obdobích se stává, že i hotel nenabízí služby 
(klimatizace, zábava, sportovní nabídka atd.) v plném rozsahu v důsledku 
menšího počtu klientů.

19.24. Informace v katalogu – Protože se katalogy připravují přibližně jeden rok před 
začátkem vaší dovolené, může dojít v mezidobí ke změnám místních poměrů 
např. v důsledku přestaveb, popř. přístaveb, adaptací nebo podobně, a proto 
se katalogové fotografie mohou ve výjimečných případech odchylovat od 
skutečné situace. Veškeré údaje o službách, cenách a cestovních podmínkách 
obsažené v katalogu odpovídají informacím známým v době tisku a CK si 
vyhrazuje právo na jejich změnu. Zakreslení hotelů v pobytových oblastech 
v katalogu má pouze informativní charakter. 

19.25. Fotografie – Jednotlivé pokoje nemusí být stejně vybaveny a situovány, jak 
prezentuje fotografie na webových stránkách a v katalogu. CK nemůže 
garantovat zajištění pokoje zobrazeného na fotografii na webových stránkách 
či v katalogu dodané managementem hotelu. Je třeba brát v úvahu, že 
fotodokumentace k zájezdu bývá většinou jen orientační a slouží k základní 
představě o nabízených službách. Není v silách hotelu ani cestovní kanceláře 
poskytnout zákazníkům fotodokumentaci všech pokojů v hotelu.

19.26. Cestovní doklady – V průběhu cesty mějte u sebe vždy kopii svých dokladů 
(cestovní pas, letenka, apod.) které uchovávejte vždy mimo originální doklady. 
Vyhněte se tak nepříjemnostem při případné krádeži nebo ztrátě. Písemnosti 
a peněženku nenechávejte nikdy nestřežené. Prosíme vás, abyste si v případě, 
že na daný let je vydána letenka, letenku řádně uschovali. V případě ztráty 
letenky bude vydání nové letenky za poplatek. Navrhujeme Vám, uschování 
veškerých osobních dokumentů v průběhu pobytu v hotelovém trezoru. Před 
odjezdem na dovolenou si v dostatečném časovém předstihu ověřte podmínky 
platnosti Vašeho cestovního pasu u cestovní kanceláře nebo u příslušného 
zastupitelského úřadu.

19.27. Cestovní pojištění – Exkluzivně Vám nabízíme sjednání komplexního 
cestovního pojištění od ERV Evropské pojišťovny a.s., za velice výhodných 
podmínek. Cestovní pojištění zahrnuje léčebné výlohy, zubní ošetření, aktivní 
asistence v destinaci, převoz, trvalé následky úrazu, škoda na osobních 
věcech, škoda na zdraví, storno poplatky aj. bližší informace o rozsahu krytí 
a cenách pojištění, nás neváhejte kontaktovat přímo v cestovní kanceláři 
nebo prostřednictvím Vašeho prodejce zájezdů. Upozorňujeme, že delegáti 

cestovní kanceláře jsou školeni na poskytnutí asistence při uplatnění pojistného 
plnění od pojišťovny ERV Evropské pojišťovny a.s., v případě, že se klient 
rozhodně sjednat pojištění u jiné pojišťovny, možnosti delegáta pomoci 
klientovi jsou výrazně či zcela omezeny.

19.28. Cesta letadlem - CK zajišťuje lety na charterových či pravidelných linkách. 
To znamená, že naše zákazníky přepravíme z místního letiště (pokud to není 
ve smlouvě o zájezdu uvedeno jinak) na letiště cílového státu. V případě, 
že se v souvislosti s leteckou přepravou vyskytnou problémy (např. stávka, 
nepříznivé počasí, technické problémy aj.), o těchto problémech vás budeme 
informovat v co nejkratším čase. Dobu čekání s tímto spojenou však není 
v našich silách zkrátit nebo úplně odstranit. Letecká společnost, jakož i CK 
si vyhrazují právo na změnu trasy do cílové destinace. Informace o letecké 
společnosti, jakož i o délce letu mají pouze informativní charakter. CK nenese 
odpovědnost za případné zkreslené informace. Prosíme, abyste se k přepážce 
okénku na letišti (check in) dostavili nejpozději 2 hodiny před odletem. 
Podle možnosti by Vaše příruční zavazadla neměla přesáhnout hmotnost 
5 kg (rozměry 50 × 40 × 20 cm). Na palubu si neberte ostré předměty 
/ nástroje nebo zbraň. Hmotnost ostatních bezplatně přepravovaných 
zavazadel nesmí přesáhnout 15 nebo 20 kg na osobu dle zvolené letecké 
společnosti. V případě těhotenství nemůžeme zákazníka přepravit po 34. 
týdnu těhotenství a od 24. týdne vyžadujeme lékařské potvrzení. Pečlivě 
zvažte, zdali Váš zdravotní stav umožňuje podstoupit leteckou přepravu. 
Děti do 2 let cestují zdarma, pokud tomu není uvedeno jinak a nezajišťuje 
se jim sedadlo v letadle a ani samostatné lůžko v hotelu. Leteckým cestujícím 
se do prázdninového času nezapočítává první ani poslední den pobytu. 
Tyto se považují za cestovní dny a jsou určeny pro přepravu zákazníků.

19.29. Příjezd – Podle mezinárodních zvyklostí jsou klienti v den příjezdu ubytování 
nejdříve ve 14 hodin a v den odjezdu musí opustit pokoje do 12 hodin 
(v některých ubytovacích zařízeních i dříve). Časný příjezd či pozdní odjezd 
není důvodem k delšímu používání pokoje. Rozdělování ubytovacích kapacit, 
respektive pokojů probíhá zásadně ze strany smluvních partnerů – ubytovatelů 
v místě a CK na něj nemá žádný vliv.

19.30. Transfer – Po příletu do určené destinace převezou cestujících do hotelů 
a zpět klimatizované autobusy, přeprava je započítána do ceny zájezdu. 
Naše autobusy během jízdy zastavují ve více hotelech, čemuž je přizpůsoben 
i konečný čas celé přepravy, který může být variabilní. Za možné nepříjemnosti 
vyplývající z přepravy se předem omlouváme a prosíme o Vaše pochopení. 
Přepravu atypických balíků (např. surfová deska, golfová nebo potápěčská 
výstroj) nedokážeme navzdory snaze garantovat. Upozorňujeme na fakt, 
že CK nemá vliv na náhle vzniklé změny v dopravě, které mohou prodloužit 
délku trvání dopravy deklarovanou v katalogu. Stejně tak, se mohou 
vyskytnout ojedinělé případy, že se autobus nedokáže dostat až ke vchodu 
hotelu, a proto je třeba někdy dojít ke vchodu několik desítek metrů pěšky. 
V případě VIP-transferu (individuální přeprava) účtujeme zvláštní příplatek.

19.31. Průvodce, místní delegát – Po příjezdu do cílové země Vás na letišti přivítá 
náš delegát, který Vás dopraví z letiště k hotelu. Na začátku pobytu si s Vámi 
český nebo slovenský delegát sjedná informační schůzku, kde představí 
letovisko, seznámí vás s důležitými informacemi, nabídne Vám naše fakultativní 
výlety, seznámí Vás s termínem a způsobem zpáteční cesty domů. Za výběr 
a průběh fakultativních výletů plně odpovídá naše místní partnerská kancelář 
v destinaci. Prosíme Vás, abyste se s každým případným problémem nebo 
reklamací obrátili na našeho delegáta. Delegátský servis nebo delegátský 
servis v českém/slovenském jazyce není automaticky součástí všech zájezdu, 
prosím věnujte pozornost popisku zájezdu.

19.32. Zábavu pro děti, popř. dětský klub nelze srovnávat s mateřskou školou 
a zejména nelze dětem nutit účast na těchto aktivitách proti jejich vůli. 
Animační programy jsou dostupné pouze v některých hotelech. Prosíme vás 
o pochopení i v tom, že v mezinárodních klubech a hotelových zařízeních 
se i zábavný program a zábava nabízejí vícejazyčně. Určité zábavné 
programy se provádějí jen při odpovídající poptávce, popř. dosažení 
minimálního počtu účastníků. Podrobný program aktivit si můžete vyžádat 
přímo u cestovní kanceláře před podpisem smlouvy o zájezdu nebo bude 
k dispozici v daném hotelu. Provoz klubu bude probíhat v období hlavní 
sezóny, není-li uvedeno jinak. Upozorňujeme na možnost změny provozního 
období klubu (např. z důvodu malé obsazenosti hotelu českými klienty). 
Účast dítěte v klubu je podmíněna vyplněním „Protokolu o svěření dítěte“, 
který musí zákonný zástupce/dospělá osoba vykonávající nad dítětem 
dohled vyplnit a podepsat každý den před předáním dítěte do klubu.

20. Závěrečná ustanovení
20.1. Odkazy na články znamenají odkazy na články těchto všeobecných smluvních 

podmínek, není-li uvedeno jinak.
20.2. CK je oprávněna tyto všeobecné obchodní podmínky jednostranně změnit 

zveřejněním nového znění na svých internetových stránkách. Takto změněné 
všeobecné obchodní podmínky platí pro smlouvy o zájezdu uzavřené po 
jejich zveřejnění.

20.3. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto všeobecných smluvních 
podmínek nemá vliv na platnost ostatních ustanovení či smlouvy o zájezdu 
jako celku.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky  
jsou účinné od 11. listopadu 2019.

Kolik to stojí (na osobu) 290 Kč 540 Kč 590 Kč 1 090 Kč
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Co Vám uhradíme  
(limity v Kč)

Varianta
Orex  

Medical
Orex 

Europe

Riziko Cíl cesty Evropa

Léčebné výlohy

Léčebné výlohy 6 000 000 6 000 000

Zubní ošetření 24 000 24 000

Fyzioterapie 120 000 120 000

Asistenční služby Aktivní asistence neomezeně

Opatrovník Doprovázející, přivolaný 150 000 150 000

Úraz
Trvalé následky úrazu 300 000

Úmrtí následkem úrazu 200 000

Osobní věci Škoda na osobních věcech 30 000 1)

Odpovědnost  
za škodu

Škoda na zdraví 3 000 000

Škoda na majetku 1 500 000

Právní zastoupení 200 000

Storno Stornopoplatky 80 000 2)

Narušení cesty
Přerušení 50 000

Nevyužitá dovolená 8 000 3)

Nouzové situace Připojištění Extra/Extra+ volitelně

1)  spoluúčast 500 Kč
2)  spoluúčast 10-20 %
3)  1 000 Kč za den
4)  spoluúčast 20 %

Vysvětlivky: 

Co Vám uhradíme  
(limity v Kč)

Připojištění 
Extra

Připojištění 
Extra+

Připojištění 
Extra

Připojištění 
Extra+

Evropa Svět

Léčebné výlohy COVID-19

Stornopoplatky COVID-19  4) 4) 4) 4)

 -  včetně osobní karantény 4) 4)

Ubytování za nouzové situace 7 500 4) 7 500 4) 15 000 4) 15 000 4)

Náhradní zpáteční cesta 7 500 4) 7 500 4) 15 000 4) 15 000 4)

Cestovní pojištění ERV Evropské v nabídce CK Orex Travel
Pomůže při nemoci COVID-19 a osobní karanténě v ČR i zahraničí

Kolik to stojí (na osobu)
Orex  

Medical
Orex 

Europe

Délka cesty Věk 18+ 0-17 18+

do 5 dní 290 Kč

do 24 dní 300 Kč 340 Kč 590 Kč

U pojištění storna poskytneme za všechny pojistné události Vám a členům Vaší 
rodiny dohromady nejvýše dvojnásobek limitu pojistného plnění uvedeného  
v tabulce. To platí i v případě uzavření více jednotlivých pojistných smluv.

K variantě Orex Medical nelze sjednat připojištění Extra/Extra+.

Tato inzerce má pouze informativní charakter.  
Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

Připojištění pro  

případ COVID-19

vč. osobní karantény

www.ERVpojistovna.cz



Léto s Orex Travel

www.orextravel.cz


