
GO PARKING ZDARMA • DÍTĚ ZDARMA • VÝLET ZDARMA

 omamná jako MALLORCA
  léčivá jako ISCHIA
 voňavá jako KERKYRA
  divoká jako COSTA BRAVA
   bájná jako RHODOS
  ohnivá jako ANDALUSIE

Vaše dovolená 
chuť žít, chuť snít, chuť cestovat

2013



ANDALUSIE      COSTA BRAVA         MALLORCA

ISCHIA           KERKYRA                  RHODOS

Mgr. Simona Černušáková                                                     Ing. Roman Škrabánek

 

Navštivte náš nevšední svět cestování na www.monatour.cz

GO parking, parkování 
u letiště Vám 
věnujeme  zdarma  
při koupi zájezdu  
do 28.2.2013

Cestujete-li s dětmi,  
můžete využít nabídky 
dítě zdarma   
při koupi zájezdu  
do 28.2.2013.

Cestujete-li bez dětí, 
získáte slevu 15 %  
u vybraných hotelů  
při koupi zájezdu  
do 15.2.2013

Při koupi zájezdu 
uhradíte zálohu pouze 
1000 Kč/os a do 14 dnů 
doplatíte do výše  
50% ceny.
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Buďte vítáni mezi námi cestovateli v našem krásném a nevšedním světě cestování.

Neváhejte už ani chvíli a vydejte se spolu s námi za vůní dálek objevovat dosud nepoznané.

Nasedněte do pohodlných autokarů a rychlých letadel a nechte se unášet do světa fantasie.

Bude o Vás dobře postaráno.

Nechte se rozmazlovat a nám bude potěšením.

Sbalte si kufry, letíte!
Máme slevy pro každého z Vás ...
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Andaluská inspirace
Tam na jihu Pyrenejského poloostrova se rozkládá ohnivá a svůd-

ná země se jménem Andalusie. Její břehy omývá Středozemní moře 
i Atlantický oceán…a mezi nimi se vypíná bájemi opředená skála. 
Vypráví o odvážném Tarikovi a jeho maurských princeznách, které 
se proměnily v  krásná a bohatá města ležící na řece Guadalquivir. 
Jsou to Sevilla, Córdoba a Granada, po staletí střežená zasněženými 

vrcholy pohoří Sierra Nevada. Andalusie je 
ohnivá jako krásná tanečnice flamenca, je 
opojná jako sklenka lahodného vína Mála-
ga a je divoká jako korida, která se zde zro-
dila. O Andalusii se zpívá… a na Andalusii 
se nezapomíná!
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Andalusie
Rozloha: 87.620 km2

Obyvatelstvo: 6,5 milionů
Hlavní město: Sevilla
Tradiční pokrm: Rabo de toro  
(dušená býčí oháňka na víně)
Tradiční nápoj: víno Málaga  
a Jerez (sherry)
Tradiční suvenýr: abanico (vějíř)  
a castañuelas (kastaněty) 
Svatá patronka: Virgen del Rocío
Svátek: 12.10. Día de la Hispanidad
Tanec: flamenco

Je ohnivá jako flamenco,  
je divoká jako korida … Andalusie!

Mona tipy
1. Alhambra Granada 
- jediný dochovaný maurský palác na světě, obklopený nadpozemskými 
zahradami a zpívajícími fontánami 
2. La Giralda Sevilla
- třetí největší katedrála v Evropě proslula maurskou zvonicí a větrnou 
korouhvičkou, zvanou La Giralda 
3. Gibraltar
- mystická skála, porostlá středomořskou vegetací, střežící průliv mezi 
Evropou a Afrikou
4. Pueblo blanco Ronda 
- nejkrásnější bílá vesnička, ležící na úbočí strmého vápencového pohoří, 
kde se zrodila Corrida Goyesca
5. Mezquita Córdoba
- nejslavnější mešita, kterou podpírá 850 barevných sloupů, po staletí 
ztělesňovala kulturu maurského obyvatelstva 

Vítejte! Bienvenidos a Andalucía… v zemi, o které se zpívá a jejíž název tak 
krásně zní… Andalusie! V zemi, která se rozkládá na jihu Pyrenejského polo-
ostrova a  jejíž břehy omývá Středozemní moře a  Atlantický oceán. Leží mezi 
dvěma kontinenty, tady končí Evropa a  tady začíná Afrika. Tady na Gibraltaru 
se v roce 711 vylodili maurové a sem o osm století později přišli křesťané vedení 
Katolickými veličenstvy. Po staletí tu v harmonii soužívali arabové, křesťané i židé. 
Jedni stavěli pohádkové mešity s vysokými minarety a druzí je přeměňovali v go-
tické katedrály s elegantními zvonicemi. Mezitím přicházeli bohatí židé a zakládali 
svá města s bohatě zdobenými synagogami. Tady se zrodila Córdoba, Sevilla, Gra-
nada, perly ležící na řece Guadalquivir pod zasněženými vrcholky pohoří Sierra Ne-
vada. V tomto kraji se zrodil lid, který rád tančí a zpívá, lid, který ožívá po setmění 
a má rád život. Andalusané jsou živí a veselí. S přáteli rádi vycházejí na skleničku 
jiskřivého sherry a když přijde hlad, tak společně objednají rozmanité talířky zva-
né „tapas“, jež překypují různými chuťovkami z moře i pevniny. Naladěni, ovíněni 
po  půlnoci odcházejí do  klubu Tablao tančit flamenco. Zde nechybí kytara, vějí-
ře ani kastaněty. Zatímco místní jdou spát, s prvními paprsky ožívají turisté. Míří 
na krásné písčité pláže, noří se do průzračného moře a poté odcházejí pod doškové 
slunečníky ulehnout na pohodlná lehátka. Zmoženi sladkým nicneděláním, objed-
nají u plážového číšníka džbánek osvěžující sangrie a začínají snít…svoji pohádku 
o  Andalusii Pak už jen zbývá obklopit se báječnými lidmi a  prožít dovolenou, 
na kterou se nezapomíná!

Alhambra

Gibraltar

Ronda

La Giralda

Mezquita

Andalusie

• Granada
• Ronda

• Córdoba

Gibraltar •
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Krásné a turisty vyhledávané přímořské letovisko s dlouhými písčitý-
mi plážemi, jež omývá průzračné Středozemní moře, se nachází pouhých 
11 km jižně od starobylé Málagy. Celým Torremolinos se táhne dlouhá 
palmová promenáda s  obchůdky, restauracemi a bary. Zde se snoubí 
moderní architektura čtvrti La Torre, která po setmění ožívá, a  původní 
kolorit rybářské čtvrti La Carihuela, která naopak láká k ochutnání ty-

Malebné prázdninové letovisko se dvěma velkými plážemi a několika 
menšími, s roztroušenými skalisky, téměř splývá se sousedním Torremo-
linos.  Bylo vystavěno na pobřeží Costa del Sol jako část horské vesničky 
Benalmádena Pueblo, ležící pouhé 2 km na úbočí hory Calamorro.

K večerním procházkám láká moderní Puerto Marina, přístaviště po-
stavené v andaluském stylu s kotvícími jachtami, rybářskými restaurace-

Nejznámější a nejelegantnější letovisko na pobřeží Costa del Sol, ležící 
v krásně upravené zeleni se slavnou pobřežní promenádou a těmi nejlep-
šími plážemi, se nachází 46 km jižně od Málagy. Za nejlepší z 29 pláží se 
pokládá Playa de Don Carlos. Mnohé hvězdy filmu a populární hudby 
si Marbellu vybraly za své letní sídlo a není se čemu divit. Je zde s neo-
byčejným vkusem sklouben tradiční andaluský styl s maurskými vlivy 

pických „pescaitos fritos“. Milovníky vodních 
radovánek potěší zdejší Aqualand s  mnoha 
skluzavkami a tobogány. Slunný den je za 
námi, co takhle si zatančit ohnivé flamenco ve 
vyhlášeném klubu Pepeho Lopeze?

mi a značkovými obchody. Golfisty potěší bo-
hatá nabídka golfových hřišť v blízkém okolí. 
Po dlouhé noci si nenechte ujít romantický 
východ slunce z výšin staré Benalmádeny, od-
kud je krásný rozhled nejen na moře, ale i na 
pohoří Sierra Nevada. 

a moderní výstavba. Kousek odtud se nachá-
zí rybářský přístav Puerto Banus proměněný 
v  luxusní místo, s přístavní hrází a spoustou 
vybraných restaurací. Proč nezajít po setmění 
právě sem, na skleničku se světovými celebri-
tami?

Torremolinos

Benalmádena Costa

Marbella

Ohnivá jako ANDALUSIE
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MELIÁ COSTA  
DEL SOL****
Torremolinos
Poloha: Atraktivní a vkusně zařízený 
hotel se nachází přímo na břehu moře, 
u krásné a známé písečné pláže Bajon-
dillo. Malou procházkou se dostanete 
do živého centra Torremolinos a oblí-
bené rybářské čtvrti La Carihuela.
Hotel: Pouhých 20 m od pláže se na-
chází sluneční terasa s  bazénem, an-
glický trávník s  lehátky, exotický bar, 
kde mohou hosté relaxovat u sleničky 
lahodné piňa colady. Hotel zaujme 
novým designem s  andaluzskými 
motivy, prostornou vstupní halou 
s  recepcí, lobby barem s  posezením 
a prosluněnou jídelnou. Dovolenou si 
můžete zpestřit širokou nabídkou ani-
mačních programů (lukostřelba, kur-
zy přípravy paelly a sangrie, studium 
španělštiny či představení flamenca) 
či návštěvou exklusivního wellness 
centra s vyhlášenou thalassoterapií.
Pokoj: Velmi komfortní, klimati-
zované 2-lůžkové pokoje (možnost 
přistýlky) jsou s příslušenstvím, tele-
fonem, fénem, TV/SAT, minibarem, 
trezorem a  balkónem s  výhledem 
na  moře (na  vyžádání připojení 
WiFi).
Stravování: Polopenze formou boha-
tých švédských stolů.

DOPORUČUJEME

Hotely Torremolinos

-15% 
sleva
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ROYAL  
AL ANDALUS****
Torremolinos

Hotely Torremolinos

Poloha: Velkoryse pojatý luxusní 
hotel v  samotném srdci „Slunečního 
pobřeží“ nabízí nevšední dovolenou 
i  pro náročnější klienty.  Pouhých 
300 m od hotelu najdete slavnou pláž 
„La Carihuela“. Krátkou pěší procház-
kou dojdete za několik minut do živé-
ho centra oblíbeného Torremolinos 
s obchůdky, restauracemi a do vyhlá-
šeného flamenco baru Pepé Lopéz.
Hotel: K  relaxaci poslouží rozleh-
lá zahrada s  palmami a  jezírkem. 
Hosté naleznou osvěžení v  bazénu 
s  lehátky a  slunečníky. Malé hosty 
potěší dětský bazén, miniclub a pes-
trý program animací. Samozřejmos-
tí je recepce, společenská místnost 
a bar v typicky španělských barvách. 
Nechybí ani prostorná jídelna, kde 
kuchař připraví vybrané speciality 
přímo před očima hostů. 
Pokoj: Prostorné klimatizované 
2-lůžkové pokoje (možnost 1-2 při-
stýlek) jsou s příslušenstvím, fénem, 
telefonem, LCD/SAT, balkónem, 
minibarem a trezorem (za poplatek). 
Stravování: Polopenze formou 
bohatých švédských stolů. ALL 
INCLUSIVE za příplatek (1. dítě 
má all inclusive zdarma) 

-15% 
sleva DÍTĚ 

ZDARMA



   

PALMASOL***
Benalmádena

Poloha: Velmi pěkný hotel s  pří-
jemnou atmosférou a  výjimečnou 
polohou se nachází nedaleko pří-
stavu Puerto Marina, kterému se 
říká pro množství zátok Malé Be-
nátky. Leží 200 m od krásné píseč-
né pláže s  přímořskou promená-
dou a pouhých 10 min od rybářské 
čtvrti La Carihuela se spoustou ry-
bích restaurací, kde můžete ochut-
nat známé tapas.
Hotel: Hosty potěší velký bazén 
s  lagunou a  oddělenou částí pro 
děti, rozlehlá sluneční terasa s  le-
hátky, kde nechybí ani venkovní 
bar s  lahodnými koktejly. To vše 
v  krásné exotické zahradě s  pal-
mami, banánovníky a  citrusovní-
ky. K  pohodové dovolené přispěje 
i celodenní animace a večerní tanec 
pro všechny.
Pokoj: Velmi pěkné klimatizova-
né 2-lůžkové pokoje (možnost 1-2 
přistýlek) jsou s příslušenstvím, te-
lefonem, fénem, TV/SAT, trezorem 
(za poplatek) a balkonem.
Stravování: Polopenze formou 
bohatých švédských stolů. ALL 
INCLUSIVE za příplatek (1. dítě 
má all inclusive zdarma)

PLUS
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Hotely Benalmádena

-15% 
sleva DÍTĚ 

ZDARMA



   

MARCONFORT 
BEACH CLUB****
Torremolinos

Poloha: Elegantní hotel se nachází 
přímo na palmové promenádě, 20 m 
od  široké písečné pláže, v  turisty 
oblíbené čtvrti Playamar. V  okolí 
hotelu je mnoho barů, restaurací 
a  obchodů. Příjemnou procházkou 
se dostanete do živého centra Torre-
molinos.
Hotel: Nabízí vše pro ideální dovo-
lenou, 2 venkovní exotické bazény 
s vodopádem, 1 dětský bazén, dětské 
hřiště, sluneční terasu s  lehátky, fit-
ness, malé spa s vnitřním bazénem, 
jacuzzi, saunu, minigolf. Hotel po-
řádá po  celý den animační progra-
my, sportovní aktivity a společenské  
večery.
Pokoj: Moderní prosluněné, klima-
tizované 2-lůžkové pokoje (možnost 
1-2 přistýlek) jsou s příslušenstvím, 
TV/SAT, telefonem, trezorem 
(za poplatek) a s balkónem s výhle-
dem na moře.
Stravování: ALL INCLUSIVE pro-
gram 
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Hotely Torremolinos
ALL

INCLUSIVE
v ceně

TARIK***
Torremolinos

Poloha: Oblíbený menší hotel  
s  přátelskou atmosférou, vystavě-
ný v typickém andaluském stylu se 
nachází přímo u 8 km dlouhé pí-
sečné pláže s  pozvolným vstupem 
do moře, v klidnější části letoviska 
Torremolinos. Na každém kroku 
najdete v blízkosti hotelu restaura-
ce, obchůdky a bary. Do rušnějšího 
centra dojdete krátkou procházkou 
po pobřežní promenádě.
Hotel: Hotel potěší tropickou za-
hradou s  bazénem, lehátky a slu-
nečníky, osvěžení poskytne bar 
s  lahodnými koktejly. Zázemí ho-
telu tvoří recepce s  výtahem, sty-
lový bar-salon a jídelna s výbornou  
kuchyní.
Pokoj: Příjemné klimatizované 
2-lůžkové pokoje (možnost 1-2 
přistýlek) jsou s  příslušenstvím,  
telefonem, TV/SAT, trezorem (za 
poplatek) a balkonem s  výhledem 
do zahrady nebo na bazén.
Stravování: Polopenze formou  
bohatých švédských stolů.
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Hotely Torremolinos

PARASOL  
GARDEN***
Torremolinos

Poloha: Oblíbený hotel se roz-
kládá v klidné části Torremolinos, 
pouhých 100 m od  písečné pláže 
a  palmové promenády, která Vás 
dovede až do  rybářské Carihue-
ly. Ta po  setmění ožívá místními 
i  turisty, kteří si tu pochutnávají 
na mořských specialitách a sklenič-
ce sherry. 
Hotel: Je proslulý přátelskou at-
mosférou a  kvalitními službami. 
Každého okouzlí palmovou zahra-
dou s  několika bazény, anglickým 
trávníkem a doškovými slunečníky 
s  pohodlnými lehátky přímo pod 
nimi. Hosté ocení prostornou jídel-
nu s vyhlášenými specialitami.
Pokoj: Pěkné klimatizované  
2-lůžkové pokoje (možnost 1-2 při-
stýlek) s květinovým dekorem jsou 
s  příslušenstvím, telefonem, TV/
SAT a balkonem s výhledem na ba-
zén, do zahrady nebo okolí.
Stravování: Polopenze formou 
bohatých švédských stolů. ALL 
INCLUSIVE za příplatek 



   

Hotely Benalmádena
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PLAYA  
BONITA****
Benalmádena

Poloha: Žádaný a oblíbený hotel, pří-
mo u široké písečné pláže, se rozkládá 
ve stejnojmenné zátoce na okraji Be-
nalmádeny. V okolí jsou golfová hřiště 
a oblíbená nudistická pláž. Do živého 
centra s  obchody, restauracemi a bary 
jezdí hotelový autobus několikrát den-
ně zdarma.
Hotel: Je stvořen pro relaxační dovo-
lenou přímo na břehu moře. Klientům 
nabízí hned několik bazénů s vodopá-
dy, protiproudy a jacuzzi, to vše pod 
vzrostlými palmami ve středomořské 
zeleni. Dospělé potěší exotický bar 
s  lahodnými koktejly a děti venkovní 
bazén s  tobogánem. Tým animátorů 
pro Vás připraví jak protažení na hřišti, 
tak pobavení na tematickém večeru.
Pokoj: Moderní prostorné klimatizo-
vané 2-lůžkové pokoje (možnost 1-2 
přistýlek) jsou s  příslušenstvím, tele-
fonem, TV/SAT, fénem, minibarem 
a trezorem (za poplatek) a balkonem. 
Všechny pokoje mají výhled na moře 
a pro větší pohodlí 2 široká lůžka pro 
2-4 osoby.
Stravování: Polopenze formou boha-
tých švédských stolů. ALL INCLU-
SIVE za příplatek (1. dítě má all 
inclusive zdarma) 



   

Hotely Torremolinos
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AMARAGUA****
Torremolinos

Poloha: Krásný hotel s  jedinečnou 
atmosférou sestává ze dvou budov, na-
chází se přímo u nejkrásnější písečné 
pláže La Carihuela. Procházkou po 
promenádě dojdete do Puerto Marina 
s obchůdky, bary a restauracemi. Hotel 
je ideální svou polohou pro všechny 
věkové kategorie i náročné klienty.
Hotel: Na  první pohled Vás zaujme 
rozlehlá exotická zahrada s velkým ba-
zénem, a také menší bazének pro děti. 
Relaxovat můžete na sluneční terase či 
v  jednom z hotelových barů. Své tělo 
nechte hýčkat ve Spa & Beauty centru 
(za poplatek), který nabízí krytý bazén 
s  mořskou vodou, jacuzzi, saunu, tu-
recké lázně, masáže a zkrášlovací pro-
cedury. Večery Vám zpestří živá hud-
ba. Pro aktivní klienty jsou připraveny 
animační programy, fitness, tenisové 
kurty či golfová hřiště v okolí. 
Pokoj: Prostorné, stylově zařízené 
2-lůžkové pokoje (možnost přistýlky) 
s  klimatizací, jsou vybaveny   příslu-
šenstvím,  fénem, TV/SAT, telefonem 
a balkonem. Trezor a minibar je za po-
platek. Za  příplatek lze objednat ro-
dinný pokoj (2 dospělí a 2 děti).
Stravování: Polopenze formou boha-
tých švédských stolů.

DOPORUČUJEME
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BLUEBAY  
BANÚS****
Marbella

Hotely Marbella

Poloha: Jedinečný 2-patrový hotel je 
vystavěn jako typická bílá andaluská 
vesnička, kde nechybí malebné uličky, 
náměstíčka ani typická kaplička. Hotel 
se nachází v  exkluzivní čtvrti Puerto 
Banús, pár metrů od písečné pláže. Do 
centra vyhlášeného letoviska Marbella 
Vás zaveze městský autobus. Blízkost 
luxusního přístavu Puerto Banús je zá-
rukou širokého spektra barů, kaváren 
a  restaurací s vyhlášenou mezinárodní 
a středomořskou kuchyní.
Hotel: Dominantou hotelu je samotná 
architektura navozující pocit španělské 
vesničky s  exotickou zahradou, kde 
nechybí 3  venkovní bazény, sluneční 
terasa s  lehátky, kde vás před horkým 
andaluským sluncem ochrání stíny pa-
lem. Děti ocení vlastní venkovní bazé-
nek, miniclub, hřiště a pestrý animační 
program, který zahrnuje ping-pong, 
lekce tance, aqua gym, pétanque, vo-
lleybal, vodní pólo a  večerní předsta-
vení se živou hudbou. Hotel si zakládá 
na výborné mezinárodní kuchyni, která 
se podává v hlavní jídelně „Tropical“ či 
v bazénovém snack-baru „El Cocodri-
lo“. Osvěžující letní drinky se podávájí 
v baru „La Cascada“ či v hotelovém plá-
žovém baru „El Pepe“. Hostům je k dis-
pozici klimatizovaná vstupní hala s re-
cepcí a  směnárna. Za poplatek mohou 
využít služby hotelového kadeřníka, 
prádelny, minimarketu a  v  neposlední 
řadě maséra a lázeňských procedur.
Pokoj: Stylové klimatizované 2-lůž-
kové pokoje (možnost přistýlky) jsou 
s  příslušenstvím, balkónem či terasou, 
fénem, TV/SAT, trezorem a minibarem 
(za poplatek).
Stravování: Polopenze formou boha-
tých švédských stolů (nápoje k  večeři 
nejsou v ceně).



   

A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC … Po celou dobu Vaší dovolené o Vás bude pečovat delegát  
cestovní kanceláře MONATOUR. Jeho potěšením bude pozvat Vás na skleničku do baru hote-
lu, kde Vám nabídne „Dovolenkový program“ na celý pobyt a seznámí Vás s letoviskem a dal-
šími zajímavostmi. 

Monatour Vám věnuje 1 výlet „překvapení“ ZDARMA  
při koupi zájezdu do 31. 3. 2013!

SEVILLA: Tento výlet Vás zavede do  srdce Andalusie, do města flamenca a býčích zápasů, do Sevilly, 
ležící na korzáry opěvované řece Guadalquivir.  Ale především Sevilla má svou atmosféru, být venku v davu 
usměvavých lidí, toulat se ve spleti úzkých uliček a rozkvetlých náměstíček, zajít na skleničku sherry, je ne-
zapomenutelný zážitek. Všichni, kdo navštíví Sevillu, musí vidět někdejší mešitu, přestavěnou na katedrálu, 
které dominuje 90 m vysoká zvonice, bývalý minaret. Až sem můžete vystoupat a z blízka obdivovat větrnou 
korouhvičku, jež místní mazlivě nazývají La Giralda. Vaší pozornosti neunikne ani slavná býčí aréna s ar-
kádami, která pojme až 14 000 diváků, kde se každou neděli koná tradiční korida. Ve volném čase zajděte 
do Triany, někdejší cikánské čtvrti, kam s oblibou chodívají tanečníci flamenca, a kde se nacházejí nejvy-
hledávanější obchody s keramikou.

CÓRDOBA: Už jste poznali Sevillu? Pak musíte vidět i Córdobu, někdejší hlavní město mocného 
arabského království Al-Andalus. Leží v půvabném ohybu řeky Guadalquivir, na křižovatce obchod-
ních cest, kde se po staletí snoubila vzdělanost, kultura a umění arabů, křesťanů a židů. Právě tady se 
nachází Velká mešita, nejkrásnější z islámských staveb v Evropě, která ohromí barevnými  oblouky 
s  850-ti sloupy z  žuly, jaspisu a  mramoru. Vidět musíte i  zlatý Mihráb, modlitební výklenek, jež 
uchovával zlatou kopii koránu a kam se chodili modlit chalífové. Co by kamenem dohodil se rozklá-
dá půvabná Juderia, židovská čtvrť, se slavnou synagogou ze 14.století. Právě zde najdete dlážděné 
uličky s železnými mřížemi, kde stříbrotepci ve svých dílnách vytvářejí jemné šperky, dnes tradiční 
suvenýr Córdoby.

GIBRALTAR: To je oblíbený výlet do britské korunní kolonie, ležící na věčně zelené Tarikově 
skále, kde v roce 711 přistál arabský vojevůdce Tarik a v roce 1713 ve válce o španělské dědictví jej 
získali Britové. Poté, co překročíte La Línea de la Concepción se ocitnete v úplně odlišném světě, 
kde se střetává britská kultura se španělskou a arabskou zároveň. Vystoupáte mikrobusem na vy-
hlídkové terasy Punta Europa, odkud při dobré viditelnosti spatříte Africký kontinent i město pod 
Vámi. Nelekněte se, když Vás navštíví zdejší maskot - magot bezocasý. Ve volném čase se můžete 
projít po Main Street, v klidu posedět při výborné kávě či nakoupit v mnoha značkových obcho-
dech. Co dodat? Snad jen, že Britové tu zůstanou stejně dlouho jako bezocasé opice.

MAROKO A TANGER: V Andalusii na Costa del Sol máte výjimečnou příležitost navštívit 
dvě země během jedné dovolené, a tak si Vaše koupání a slunění zpestřit návštěvou afrického kon-
tinentu. Vydáte se napříč Gibraltarským průlivem z Tarify do Maroka, kde Vás po hodinové plavbě 
přivítá město Tanger. Zavítáte do Mediny s typickou arabskou atmosférou, navštívíte obchůdky se 
smluvními cenami a ochutnáte tradiční marocká jídla. Chybět nebude ani návštěva tkalcovny ko-
berců a marocké čajovny s čerstvým mátovým čajem a piniovými oříšky. Byl by hřích tento výlet 
neokusit.

MÁLAGA: Přiletět do Málagy a nepoznat ji, hned se přesunout na Costa del Sol, tak to by Vám 
žádný z „malageňos“ neodpustil. Zvlášť, když toto typicky španělské přístavní město, posazené na bře-
hu Středozemního moře, nabízí téměř vše: od zelených bulvárů po kvetoucí zahrady, od starobylých 
staveb po kouzelně rozpadlé uličky, od vyhlášených Tapasbarů po značkové obchody. Chloubou všech 
je La Manquita, katedrála, která okouzlí směsicí slohů a kterou místní nazývají „Jednoruká“, protože 
nikdy nebyla dostavěna. A co teprve rodný dům s muzeem Pabla Picassa a jeho díla, která pro Vás mohou 
být inspirací.

GRANADA A ALHAMBRA: Nenechte si ujít jedinečný výlet pod zasněžené vrcholky pohoří Sie-
rra Nevada, kde se nachází město v jasmínovém opojení a objetí granátových jabloní… město, o kterém se 
zpívá…Granada. Toto město upoutá spletí arabských uliček, kterým vévodí goticko-renesanční katedrála, 
postavená na příkaz Katolických veličenstev, a která v útrobách ukrývá ostatky Ferdinanda Aragonského 
a Isabely Kastilské. Vaše kroky povedou ještě dál až tam, kde se v mlžném oparu vznáší osmý div světa, 
pohádkový, hradbami obehnaný, maurský palác Alhambra. Stojí na pahorku La Sabica a zvenčí vypadá 
jako červená pevnost s věžemi, vystupujícími z háje cypřišů a jilmů, s úžasnou Sierra Nevadou v pozadí. 
Skutečným klenotem Alhambry je palác arabských králů Nazaríes, který ukrývá sály vykládané mozai-
kami, s mnoha stinnými nádvořími a  zahradami se zurčící vodou. Možná byste ani nevěřili, že voda 
v podání maurských stavitelů je vlastně umění?!

AQUALAND: Výlet lákající dospělé i děti, prostě všechny, kteří mají rádi vodu a zábavu s ní spoje-
nou. Vodní park, jeden z největších v Andalusii, se nachází mezi letovisky Torremolinos a Benalmádena. 
Skluzavky a tobogány, bazény s vlnobitím a divoká řeka…To vše a ještě mnoho víc Vás čeká! Zažijete den 
plný legrace a vodních radovánek.
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DOVOLENKOVÝ PROGRAM
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Španělská inspirace
Je to krásná a nevšední země, ležící na Pyrenejském poloostrově. 

Je to kousek exotiky na evropském kontinentě, země, která dala světu 
ohnivé flamenco a divokou koridu. Je to země, o které se zpívá a je-
jíž název zpěvně zní – ESPAŇA. Země srdečných a pohodových lidí, 

kteří ze všeho nejvíce ctí odpolední odpoči-
nek „siestu“, nade vše milují svátky „fiestu“ 
a slůvkem „maňana“ odpovídají každému, 
kdo by snad po nich něco chtěl.
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Katalánsko
Rozloha: 32.000 km2

Obyvatelstvo: 7 milionů
Hlavní město: Barcelona
Tradiční pokrm: butifarra con judias
Tradiční nápoj: Crema Catalana
Tradiční suvenýr: Dragon od Gaudího
Svatý patron/ka: La Moreneta, Sant Jordí
Svátek: 12. 9. Diada de Cataluna
Tanec: sardana

Slovo delegátky

Mona tipy
1. Sagrada Família 
– mistrovské dílo od Antonia Gaudí-
ho, které se staví více než sto let…

2. Pinya de Rosa 
- jedinečná botanická zahrada, 
která upoutá pichlavou krásou 
kaktusů

3. Islas Medas 
– kouzelné ostrovy a přírodní 
rezervace schovaná pod mořskou 
hladinou

4. Montserrat 
– posvátná hora mezi nebem a zemí, jež ukrývá černé překvapení  
„La Morenetu“

5. Sa Boadella 
- romantická pláž obklopená divokými skalami pro „stoprocentní“ opálení 

Benvinguts a Catalunya, vítejte… hezky katalánsky 
ve slunné zemi, která se rozkládá na severovýchodě 
Pyrenejského poloostrova. V  zemi, odkud pocházejí 
slavná barcelonská hrabata a  ještě slavnější aragon-
ští králové, kteří kdysi ovládali celé Středomoří. Vždyť 
katalánština hrdě zní v sousední Andoře a Valencii, ale 
také na nedaleké Mallorce a vzdálenější Sardinii.

Katalánsko je jako krásná mozaika od Antonia Gau-
dího… originálně poskládaná z  divokého pobřeží Costa 
Brava, z  dlouhých slunných pláží Costa Maresme a  Costa 

Daurada, krásného vnitrozemí s úrodnými vinicemi kraje Penedés, starobylými klášte-
ry Montserrat a Poblet, zapomenutými vesnicemi a čtyřmi architektonickými perlami 
– římskou Tarragonou, maurskou Lleidou, židovskou Gironou a secesní Barcelonou.

Katalánci jsou družní a po setmění často vycházejí do ulic na procházku (paseo). 
S přáteli rádi zavítají do baru na skleničku něčeho dobrého (una copa) a věřte, že 
nezůstanou pouze u jedné… a když čas pokročí, objednají si rozmanité talířky s ob-
líbenými tapas – od tradičního jamón serrano přes calamares fritos až po aceitunas, 
nepostradatelné olivy naložené dle rodinné receptury.

Nejveselejší období roku přichází s létem, kdy všichni slaví lidové svátky fiestas, 
a tehdy nesmějí chybět ani obří barevné ohňostroje (fuegos) a „babylonské“ věže 
zvané castelleras. Svátky trvají celý týden, všichni si pochutnávají na slavnostním 
koláči coca a popíjejí to nejlepší katalánské „šampaňské“, kterému tady říkají cava. 
Radují se ze života a vzájemně si připíjejí na zdraví…. SALUT Y FORÇA!... tedy 
na zdraví a Vaši krásnou dovolenou!

 Vaše Simona Černušáková

Sagrada Família

Pinya de Rosa

Islas Medas

Montserrat

Sa Boadella

Katalánsko

Barcelona

Taragona

Girona

Lleida Santa Susanna •
Pineda de Mar •

Tossa de Mar •

Islas Medas •3

1
2

4 5Lloret de Mar •
Blanes •
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Lloret de Mar
Krásné přímořské letovisko, hustě zalesněné palmami, eukalypty 

a  olivovníky, s  rozlehlými písčitými plážemi, romantickými zátokami 
a průzračně čistou vodou, s bohatým nočním životem v nespočetném 
množství hospůdek, vinárniček, pizzerií a  diskoték, 70km severně od 
Barcelony. Nechte se zlákat k večerním procházkám po exotické palmo-

vé promenádě nebo zajděte do starého města 
s gotickým kostelem Sant Roma a spletí ma-
lebných uliček a  půvabných zákoutí stvoře-
ných pro odpočinek a lásku.

Tossa de Mar
Kouzelné přímořské městečko, ležící mezi zelenými horami, provo-

něnými eukalypty, palmami a  olivovníky u  malebné zátoky s  krásnou 
písečnou pláží, jíž vévodí starobylý hrad s  původním středověkým 
opevněním, pouhých 15km severně od letoviska Lloret de Mar (pra-
videlné autobusové a  lodní spojení). Tossa, to je pohádka po setmění, 
kdy se můžete toulat křivolakými starobylými uličkami s  kamennými 

domy, úzkými schodišti a  náměstími jako 
dlaň a nebo můžete vystoupat na středověké 
hradby a s napětím vyhlížet Bílou paní. Tossa, 
to je romantická dovolená ve dvou, ale také 
jedinečná dovolená pro celou rodinu.

Divoká jako COSTA BRAVA
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Pineda de Mar
Menší, starobylé a klidné letovisko se nachází v srdci pobřeží Costa 

Maresme mezi zelenými kopci a modravým mořem, cca 50 km od Bar-
celony. V historickém centru se nachází radnice s kostelem a úzkými 
uličkami. Podél pláže se táhne dlouhá přímořská promenáda s obchody, 
kavárnami, bary a restauracemi. Malou pěší procházkou či projížďkou 

na kole se dostanete do větší a rušnější Ca-
lelly nebo Santa Susanny. Ideální letovisko 
pro rodiny s dětmi a klienty, kteří chtějí strá-
vit klidnější dovolenou.

Santa Susanna
Moderní, architektonicky velkolepě řešené, prázdninové letovisko 

s neuvěřitelně dlouhou písčitou pláží a pozvolným vstupem do moře, 
s živou přímořskou promenádou a vzrostlými palmami, obchůdky, bary 
a  cukrárnami, leží na úbočí národního parku pohoří Montenegro, ne-
celých 55 km severně od Barcelony. Objevte krásu kouzelných uliček 

starého Malgratu, vzdáleného pouhých pár 
kroků od Santa Susanny a nebo se vydejte na 
dobrodružný výlet pobřežní rychlodráhou 
do sousedních letovisek či do lákavé Barcelo-
ny. Rodiny s dětmi jistě potěší blízký mořský 
svět Marineland.

Za mořem



   

DON JUAN  
TOSSA****
Tossa de Mar

Poloha: Příjemný hotel překvapí 
svou ideální polohou – pouhých 
150 m od  vyhlášené tosské pláže 
a pár kroků od historického centra 
města a  křivolakých uliček s  ma-
lebnými restauracemi, kavárnami, 
cukrárnami a tradičními obchůdky. 
Hotel: Zázemí hotelu tvoří pro-
storná recepce s výtahem, klimati-
zovaná jídelna a  příjemný bar sa-
lon. K  odpočinku mohou hoteloví 
hosté využít sluneční terasu s lehát-
ky, bazénem, dětským bazénkem 
a  menším barem. Rodiny s  dětmi 
potěší i  dětské hřiště a  miniklub. 
Nechybí ani tenisové kurty, biliár 
a stolní tenis. Hotel pořádá animač-
ní programy.
Pokoj: Moderně zařízené klimati-
zované 2-lůžkové pokoje (možnost 
1-2 přistýlek) jsou vybaveny pří-
slušenstvím, TV/SAT, telefonem, 
balkonem a trezorem (za poplatek).
Stravování: Plná penze formou 
švédských stolů (nápoje k  večeři 
nejsou v  ceně). ALL INCLUSIVE 
za příplatek

TOSSA 
BEACH CLUB****
Tossa de Mar

Poloha: Oblíbený a žádaný Tossa 
Beach Club sestává ze dvou hotelů, 
Tossa Beach a kompletně zrenovo-
vaného Tossa Center. Leží v klidu 
a  zeleni starého města, necelých 
150 m od proslulé tosské pláže, 
která se pyšní modrou vlajkou, 
udělenou za čistotu moře.
Hotel: Nabízí všem klientům bez 
rozdílu dovolenou ALL INCLU-
SIVE (jídlo, pití, snacky, kávu, 
zmrzlinu, nápoje místní výroby po 
celý den). Hostům jsou k dispozici 
dva bazény se sluneční terasou, ví-
řivka, dva bar-salony a prostorná 
jídelna s vynikající středomořskou 
kuchyní. Hotel pořádá rozmanité 
večery s překvapením. 
Pokoj: Pěkné klimatizované po-
koje (možnost 1-2 přistýlek) jsou 
s  příslušenstvím, TV/SAT, telefo-
nem a balkonem. Lednice a trezor 
za poplatek.
Stravování: ALL INCLUSIVE 
program
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Hotely Tossa de Mar

-15% 
sleva

ALL
INCLUSIVE

v ceně

DÍTĚ 
ZDARMA

PLNÁ 
PENZE
v ceně
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ALBA SELEQTTA****
Lloret de Mar

Poloha: Renovovaný hotel upou-
tá svou polohou na malé vyvý-
šenině uprostřed starého města 
s  kouzelnými výhledy na moře, 
pouhých 250 m od krásné píseč-
né pláže a palmové promenády. Je 
vyhledáván stálými klienty pro vy-
nikající kuchyni a kvalitní služby.
Hotel: Ozdobou hotelu je zahrada 
s venkovními bazény a exotickým 
posezením pod palmami. Lenoše-
ní u bazénu zpříjemní jak lahodné 
koktejly, tak animace v  podobě 
tance, her a sportu. Hostům nabí-
zí vstupní halu s  kopulí, skalním 
vodopádem a panoramatickými 
výtahy, prostornou jídelnu Medi-
terraneo a koktejlový bar Tropical. 
Relaxovat můžete v  hotelovém 
wellness (krytý bazén, jacuzzi, fin-
ská sauna a turecká lázeň).
Pokoj: Komfortní klimatizované 
2-lůžkové pokoje (možnost 1-2 
přistýlek) jsou s  příslušenstvím, 
fénem, TV/SAT, telefonem, tre-
zorem (za poplatek) a  balkonem. 
Lednice /minibar je za poplatek.
Stravování:  Polopenze formou 
bohatých švédských stolů (nápo-
je k  večeři nejsou v  ceně). ALL 
INCLUSIVE za příplatek

Hotely Lloret de Mar

MONABONUS: Plná penze  
při rezervaci do 31. 3. 2013

DÍTĚ 
ZDARMA

DOPORUČUJEME



   

20

LA CAROLINA***
Lloret de Mar

Poloha: Sympatický hotel ve špa-
nělském stylu dokresluje mona-
tourovskou nabídku cenově velmi 
příznivých hotelů. Leží v klidném 
místě v centru letoviska, cca 350 m 
od písčité pláže a hlavní plážové 
promenády. Hotel potěší všechny 
klienty bez rozdílu věku. Ocení ho 
jak milovníci slunění a koupání, 
tak vyznavači nočního života.
Hotel:  Hotel disponuje venkov-
ním bazénem se sluneční terasou 
a lehátky. Nejmenší se mohou 
osvěžit v  dětském brouzdališti. 
K zázemí hotelu patří vstupní hala 
s  recepcí, stylový bar s milou ob-
sluhou, jídelna s výbornou domácí 
kuchyní a TV místnost. 
Pokoj: Pěkné klimatizované 2-lůž-
kové pokoje (možnost 1 – 2 přistý-
lek) s   příslušenstvím, telefonem, 
TV,  trezorem (za poplatek) a bal-
konem.
Stravování: polopenze formou 
švédských stolů (nápoje k  večeři 
nejsou v ceně)

Hotely Lloret de Mar

DÍTĚ 
ZDARMA



   

ATHENE NEOS***
Lloret de Mar

Poloha: Osvědčený, renovovaný 
rodinný hotel, velmi dobře polo-
žený, téměř v  srdci starého města, 
pouhých 100 m od písečné pláže 
a slavné palmové promenády. 
Hotel: Na střeše hotelu najdete 
příjemné osvěžení v malém bazé-
nu se sluneční terasou a  lehátky, 
odkud se Vám naskytnou i zajíma-
vé pohledy na svět pod Vámi. Hos-
tům je k  dispozici klimatizovaná 
vstupní hala s  recepcí a výtahem, 
bar, televizní salon a klimatizova-
ná jídelna. 
Pokoj: Barevně laděné 2-lůžkové 
pokoje (možnost 1-2 přistýlek) 
s  klimatizací, příslušenstvím, TV, 
chladničkou a balkonem potěší jak 
mladé, tak zralejší klienty.  
Stravování: Polopenze formou 
švédských stolů. Voda a víno k ve-
čeři zdarma.

MONABONUS: Voda a víno 
k večeři zdarma

SAVOY***
Lloret de Mar

Poloha: Oblíbený elegantní hotel 
se zahradou, velkým venkovním 
bazénem a  sluneční terasou s  le-
hátky se nachází v půvabné čtvrti 
Fanals, pouhých 100 m od krásné 
písečné pláže a 5 min pomalé chů-
ze od palmové zátoky Cala Banys. 
Hotel: Hostům je k dispozici kli-
matizovaná vstupní hala s recepcí, 
2 výtahy, bar-salon s TV a příjem-
ná jídelna s výhledem do zahrady. 
Pokoj: Hotel nabízí renovované, 
plně klimatizované 2-lůžkové po-
koje (možnost 1-2 přistýlek) ve 
stylu žlutomodré romance vyba-
vené příslušenstvím, přímou tele-
fonní linkou, TV se satelitem, tre-
zorem (za poplatek) a balkonem. 
Stravování: Polopenze formou 
bohatých švédských stolů (nápoje 
k  obědu a  večeři nejsou v  ceně). 
ALL INCLUSIVE za příplatek

PLUS
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Hotely Lloret de Mar

DÍTĚ 
ZDARMA

-15% 
sleva
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AMARAIGUA***
Malgrat de Mar

Poloha: Menší dvoupatrový ho-
tel s  rodinnou atmosférou má 
výhodnou polohu přímo na pláži. 
Uděláte jen pár kroků a jste ve sta-
robylém Malgratu či na  živé pro-
menádě s  obchody, restauracemi 
a  oblíbenými diskotékami. Tento 
hotel je ideální jak pro rodiny 
s dětmi, tak pro mladé páry.
Hotel: Nabízí všem klientům bez 
rozdílu dovolenou ALL INCLU-
SIVE (jídlo, pití, snacky, kávu, 
zmrzlinu, nápoje místní výroby 
po  celý den). V  hotelové zahradě 
se nachází terasa s  bazénem a  le-
hátky. Pro děti je tu dětský bazén, 
hřiště a miniklub.
Pokoj: Menší barevně laděné 
2-lůžkové pokoje (možnost 1-2 
přistýlek) jsou s  příslušenstvím, 
klimatizací, TV/SAT, trezorem 
za poplatek a balkonem či terasou, 
s výhledem na moře či do zahrady.
Stravování: ALL INCLUSIVE 
program 

MONTEPLAYA***
Malgrat de Mar

Poloha: Oblíbený hotel v  mo-
derním stylu, leží na  přímořské 
promenádě, pouhých 100 m od pí-
sečné pláže. Klienty překvapí svou 
vřelou a  rodinnou atmosférou. 
Krátkou pěší procházkou se dosta-
nete do  historického centra Mal-
gratu de Mar. 
Hotel: Moderní hotel ve  středo-
mořských barvách nabízí vstup-
ní halu s recepcí, výtah, koktejlový 
bar a klimatizovanou stylovou jí-
delnu. Hosté mohou lenošit na slu-
neční terase, v  krásném bazénu 
s  vodopády či v  „relax“ laguně 
s masážními tryskami. Děti přiví-
tají hřiště, dětský bazének a pro ně 
připravené animační programy.
Pokoj: Stylově zařízené 2-lůžko-
vé pokoje (možnost 1-2 přistýlek) 
s  klimatizací,  příslušenstvím, fé-
nem, TV/SAT, telefonem a  bal-
konem splní Vaše prázdninové 
představy.
Stravování: Polopenze formou 
bohatých švédských stolů (nápoje 
k večeři nejsou v ceně).

ALL
INCLUSIVE

v ceně

Hotely Malgrat de Mar
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Poloha: Výjimečný a  elegantní 
hotel se nachází přímo na  pláži 
v  klidné části letoviska, na  konci 
krásné pobřežní promenády s  re-
stauracemi a obchůdky. Určitě Vás 
zaujme nejen svou polohou, ale 
také exotickou zahradou s palma-
mi a bazény. 
Hotel: Svým hostům nabízí ven-
kovní bazén se sluneční terasou 
a lehátky, snack bar s letními kok-
tejly a dětský bazén. Zázemí tvoří 
klimatizovaná vstupní hala s  re-
cepcí, dva panoramatické výtahy, 
prostorná jídelna a  společenská 
místnost s každodenní animací. 
Pokoj: Pěkné klimatizované  
2- lůžkové pokoje (možnost 1-2 
přistýlek) jsou s  příslušenstvím, 
telefonem, TV/SAT a balkonem.
Stravování: Polopenze formou 
bohatých švédských stolů (nápoje 
k večeři nejsou v ceně)

Poloha: Bělostný hotel v  maurském 
stylu leží na elegantní promenádě 
plné restaurací, kaváren a  cukráren, 
pouhých cca 100 m od krásné píseč-
né pláže s  pozvolným vstupem do 
moře. Na pláž, která je od promenády 
oddělená pobřežní rychlodráhou, se 
pohodlně dostanete podchodem.  Pří-
jemnou 10 min procházkou dojdete 
do starobylého města Malgrat de Mar.
Hotel: Sestává ze dvou budov. Záze-
mí tvoří rozlehlá sluneční terasa s ba-
zénem, venkovní bar s  posezením, 
dětský bazén s  brouzdalištěm a  také 
hrací koutek pro děti, prostorný TV 
salon a klimatizovaná jídelna. Hotel je 
vyhlášen tanečními kurzy pro všech-
ny věkové kategorie. Možná přijde 
vhod přímé spojení od hotelu do vod-
ních parků Marineland a Waterworld.
Pokoj: Pěkné klimatizované 2-lůž-
kové pokoje (možnost 1-2 přistýlek) 
s  příslušenstvím, fénem, TV, telefo-
nem a balkonem splní Vaše prázdni-
nové představy.
Stravování: Polopenze formou boha-
tých švédských stolů (nápoje k večeři 
nejsou v ceně).

CAPRICI***
Santa Susanna

ALHAMBRA***
Santa Susanna

PLUS

DOPORUČUJEME

Hotely Santa Susanna
DÍTĚ 

ZDARMA



Poloha: Elegantní hotel v rozlehlé 
zahradě je situován v  klidné části 
letoviska Pineda de Mar, pouze 
250 m od  dlouhé písečné pláže. 
Pouhých pár metrů od hotelu na-
jdete obchůdky, kavárny, restaura-
ce či sympatické bary.
Hotel: Kvalitní hotel potěší hosty 
rozlehlým venkovním bazénem, slu-
neční terasou s lehátky a slunečníky. 
K  dovolenkové pohodě poslouží 
i zeleň hotelové zahrady či hotelový 
bar. Děti najdou zalíbení v brouzda-
lišti, hřišti či miniklubu. O  zábavu 
pro všechny se postarají hoteloví 
animátoři. K zázemí hotelu patří kli-
matizovaná vstupní hala s  recepcí, 
panoramatické výtahy a  prostorná 
jídelna, kde jsou bohaté švédské sto-
ly (také pro děti i pro vegetariány).
Pokoj: Příjemné klimatizované 
2-lůžkové pokoje (možnost 1-2 
přistýlek) jsou s příslušenstvím, te-
lefonem, TV/SAT, balkonem a tre-
zorem (za poplatek).
Stravování: Plná penze formou 
bohatých švédských stolů (nápoje 
k  večeři a  obědu nejsou v  ceně). 
ALL INCLUSIVE za příplatek

Poloha: Kvalitní hotel se skvělou 
polohou v  blízkosti dlouhé písčité 
pláže se nachází na okraji palmo-
vé promenády, a  co by kamenem 
dohodil od rušného centra Santa 
Susanny. Na pláž vzdálenou 100 m 
se pohodlně dostanete podchodem 
pod místní rychlodráhou. Ideální 
místo pro výlety rikšou či na kole 
po cyklostezce podél pobřeží. 
Hotel: Ozdobou hotelu je rozlehlá 
zahrada s velkým bazénem ve tva-
ru tří lagun, a také sluneční terasa 
s  barem, lehátky a  bazénem pro 
děti. Zázemí tvoří vstupní atriová 
hala s  recepcí, panoramatické vý-
tahy, moderní jídelna, TV salony, 
fitness a  miniclub pro děti. Milý 
a zkušený tým animátorů se posta-
rá o Vaši denní či noční zábavu.
Pokoj: Moderní klimatizované 
2-lůžkové pokoje (možnost 1-2 
přistýlek) jsou s příslušenstvím, te-
lefonem, TV/SAT, fénem, trezorem 
(za poplatek) a balkonem.
Stravování: polopenze formou 
švédských stolů (nápoje k  večeři 
nejsou v ceně). ALL INCLUSIVE 
za příplatek

MONTEMAR***
Pineda de Mar

MERCURY****
Santa Susanna

PLUS
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PLNÁ 
PENZE
v ceně

DÍTĚ 
ZDARMA

Hotely Pineda de Mar / Santa Susanna

-15% 
sleva
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FORTUNA HOTELY **/***
FORTUNA ZNAMENÁ ŠTĚSTÍ a možná jej na divokém pobřeží Costa Brava/

Maresme v podobě nového dobrodružství, lásky, zážitků či „pouze“ báječné dovole-
né objevíte i Vy. Vyzkoušejte, jak chutná šťastná dovolená za mírný peníz v jednom 
z hotelů „FORTUNA“. Jedná se o hotely **/*** ve vzdálenosti do cca 500m od moře. 
Ubytováni budete ve 2-lůžkovém pokoji (možnost přistýlky) s vlastním příslušen-
stvím. Nelze uplatnit časovou slevu a dítě zcela zdarma.

DOVOLENKOVÝ PROGRAM
BARCELONA A FONTÁNY: Město, kterému 

duši vtiskl Antonio Gaudí. Objevte krásu chrámu 
Sagrada Família, navštivte stadion FC Barcelona, 
a  obdivujte krásu města z  ptačí perspektivy hory 
Montjuic.. Ve volném čase zajděte na Las Ramblas 
či navštivte největší podmořské aquarium v Evropě. 
Po setmění Vás osvěží kouzelné zpívající fontány. 
Výlet, na který se nezapomíná.

WATER WORLD: Báječný vodní svět na okraji 
Lloretu, kde můžete prožít dobrodružné odpoledne 
v objetí obřích tobogánů, skluzavek a vířivých bazé-
nů s vlnobitím.

MARINELAND: Jedinečná podívaná pro malé 
i velké, skýtající pobavení nad legračními kousky cvi-
čených delfínů, lachtanů a papoušků, s možností osvě-
žit se ve vodním parku se skluzavkami a tobogány.

LA MASIA: Zjistěte, proč se říká, že je flamenco 
ohnivé. Na typické usedlosti ve vesničce Tordera na 

Vás čeká La Tuna, která vás zvedne ze židlí a roztančí, a poté přichází balet La 
Masia se svým ohnivým flamencem… chybět nebude ani sangria, víno, „šampaň-
ské“, voda a limonáda, co hrdlo ráčí….

VÝLET LODÍ: Poznejte krásu divokého rozeklaného pobřeží Costa Brava a vy-
chutnejte si atmosféru Tossy de Mar, která bývá označována jako růže z moře. 
Projděte se po krásných středověkých hradbách a dávejte pozor, zda-li neuvidíte 
bílou paní.

BLANES, BOTANICO, BODEGAS: 3B aneb ode všeho trochu: pichlavá krása 
kaktusů a sukulentů, nevšední atmosféra rybářského přístavu v Blanes, holandská 
dražba a tapas za drobný peníz a na závěr ochutnávka španělských vín a likérů, šun-
ky, oliv a turrónu zdarma. Na zdraví…  arriba, abajo, al centro y ya dentro. Salud!

MONTSERRAT A LA MORENETA:  Vydejte se na posvátnou horu Mont-
serrat, kde v nadmořské výšce 726 m se nachází benediktýnský klášter s La Mo-
renetou. Na horu vystoupíte pozemní lanovkou „La Cremallera“, ochutnáte likéry 
mnichů, uslyšíte „Escolanii“ a ponoříte se do tisícileté historie kláštera…. a mož-
ná La Moreneta splní jedno Vaše velké přání

Monatour Vám věnuje 1 výlet „překvapení“ ZDARMA 
při koupi zájezdu do 31. 3. 2013!

A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC …  Po celou dobu Vaší dovolené o Vás bude pečovat 
delegát cestovní kanceláře MONATOUR. Jeho potěšením bude pozvat Vás na 
skleničku sektu do baru hotelu, kde Vám nabídne „Dovolenkový program“ na 
celý pobyt a seznámí Vás s letoviskem a dalšími zajímavostmi. 

Tato cenově velmi výhodná nabídka je určena pro klienty, kteří nepotřebují 
znát přesné místo a jméno svého hotelu a nechají se překvapit. 

Hotely



Ostrovní inspirace
Mallorca,  zrozená z mořské pěny bájného Středomoří, korunována rů-

žovými kvítky voňavých mandloní, je právem nazývána královnou Bale-
árských ostrovů.

Po staletí  lákala svou divokou krásou, bělostnými vesnicemi uprostřed 
pomerančovníků, starobylými kláštery v tajemných horách Tramuntany, 
odvážné korzáry i urozené krále. Dnes svým osobitým  kouzlem,  maleb-

nými zátokami s  písečnými plážemi, elegant-
ními promenádami s palmami přitahuje novo-
dobé cestovatele. Mallorca je sladká jako „coca 
de gata“ lahodný mandlový koláč s ještě lahod-
nější mandlovou zmrzlinou,  na jejíž chuť se 
nezapomíná stejně jako na ostrov Mallorca.
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Mallorca
Rozloha: 3 648 km²
Počet obyvatel: 800 000
Hlavní město: Palma de Mallorca
Jídlo: lomo con col (vepřové maso v zelném listu)
Nápoj: palo, hierbas
Svátek: 11. 9. Diada de Mallorca
Patronka: Santa Catalina Thomas
Suvenýr: perly Orquideas
Tanec: ball de bot

Slovo delegátky

Mona tipy
1. Katedrála La Seu 
– „katedrála Světla“, ve které 
se snoubí gotika s maur-
skou minulostí

2. Torrent 
de Pareis 
- ostrovní 
zázrak  
přírody – Rajský 
potok, deroucí se z lůna 
Tramontany

3. Cuevas del Drach 
– kouzelné dračí jeskyně, které ožívají koncerty na 
jezerní hladině

4. Valldemosa La Cartuja – kartuziánský klášter, proslulý zimní romancí 
Chopina a Sandové

5. Port d´Andratx - malebná laguna na úbočí Tramontany, kde kotví 
luxusní jachty slavných

Mallorca je nádherný ostrov s  nejkrásnějšími plá-
žemi celého Středomoří a velmi rozmanitou krajinou. 
Pobřeží lemují romantické zátoky a dlouhé bílé písečné 
pláže, západ zdobí divoké hory a malebná městečka. Na 
malém kousku země si každý najde to svoje. 

Ze všech letovisek se snadno dostanete do Palma de 
Mallorca, kde se Vám zatají dech před nádhernou kated-
rálou Světla a kde se můžete procházet klidnými uličkami 
starého města. Také můžete nakupovat v lákavých obchůd-
cích nebo obdivovat luxusní jachty královského přístavu.

Mallorca Vás určitě nebude nudit. Při toulkách ostrovem Vás překvapí maje-
státné hory, které vystupují z úchvatné krajiny. Při projížďce starobylými městečky 
poznáte, jak žijí ostrované a v kaňonu Torrent de Pareis spatříte nejkrásnější místo 
ostrova. Valldemossa, proslavená pobytem Fryderyka Chopina a George Sando-
vé, Vás doslova okouzlí. Mallorca zaujme mnoha vápencovými jeskyněmi, z nichž 
největší a nejnavštěvovanější jsou jeskyně Dračí.

Ostrov má i  další lákadla – vynikající kuchyni a  výtečné víno. Na místních 
specialitách, rybami počínaje a sladkou ensaimadou konče, si pochutná opravdu 
každý. Mallorca je ostrov, který si zamilujete a budete se na něj rádi vracet, stej-
ně jako já…. Už zbývá jen obklopit se báječnými lidmi a prožít dovolenou, na 
kterou nezapomenete!

 Vaše Helena Hornová

Katedrála La Seu

Ostrov
Mallorca

2

3

4

5

Soller

Palma de Mallorca

Inca

Manacor

Torrent de Pareis

Cuevas del Drach

Valldemosa La Cartuja

Port d´Andratx

Alcúdia
Puerto 

Can Picafort

Andratx

Capdepera

• Can Pastilla
     • Playa de Palma
    • El Arenal

1
Illetas •

Santa Ponsa•
Paguera •

• Palma         
    Nova

Cala d‘Or•



   

28

Omamná jako MALLORCA

El Arenal/Playa de Palma/Can Pastilla
Tato tři známá a  oblíbená letoviska se nacházejí v  rozlehlé zátoce 

Bahía de Palma, pouhých 10 kilometrů od Palma de Mallorca, a tvoří 
živé srdce ostrova. Jsou vzájemně propojena krásnou několik kilometrů 
dlouhou písečnou pláží. Chloubou je přímořská promenáda Paseo Ma-
ritimo s lavičkami, květinovými fontánami a vzrostlými palmami. Le-

tovisko ožívá po setmění, kde v barech, hos-
půdkách a  tančírnách středomořské rytmy 
pohltí i  Vás. Největší a  nejznámnější vodní 
park Aqua City se nachází právě zde. 

Palma Nova / Magalluf
Moderní vzájemně propojená letoviska na západní straně ostrova se 

nacházejí 15 km od hlavního města Palma de Mallorca. Dvě letoviska, 
každé úplně jiné, jedno rušné a plné života se jmenuje Magalluf a druhé 
sluncem a romantikou provoněné se jmenuje Palma Nova.  A Vy můžete 

za  jedinou dovolenou poznat obě dvě, stačí 
projít jen po  dlouhé přímořské promenádě 
a oddat se prázdninové pohodě!
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Za mořem

Santa Ponsa
Překrásně položené, v ostrovní zeleni na jihozápadním pobřeží, je le-

tovisko Santa Ponsa. 
Zde se ve 13. století vylodil král Jakub I. a tuto událost ostrované vel-

kolepým ohňostrojem oslavují dodnes. Ve dne Vás potěší lenošení na 
bílé široké pláži v piniovém háji a večer Vás osvěží milá procházka po 

živé promenádě s  krásnými výhledy na po-
hoří Tramontany. Rodiny s dětmi jistě potěší 
vodní hrátky a radovánky v Aqualandu či bá-
ječný den v nedalekém Marinelandu.

Paguera
Půvabné městečko, s  tak trochu lázeňskou atmosférou, se roz-

kládá na jihozápadě ostrova v  malebné zátoce pod jižními zelený-
mi svahy Tramontany. Ozdobou jsou tři písečné zlatavé pláže ko-
runované romantickými skalisky a  elegantní korzo s  vyhlášenými 

obchůdky a cukrárnami. Zde jistě ochutnáte 
a  domů jako suvenýr si přivezete křehkou  
ensaimadu, sladkou ostrovní specialitu. 

Co by kamenem dohodil je oblíbený moř-
ský svět Marineland a vodní park Aqualand. 
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HESPERIA  
VILLAMIL****
Paguera

Poloha: Mallorské šlechtické sídlo, 
dnes nevšední hotel pro náročnou 
klientelu zaujme svou polohou 
v    klidu a  zeleni přímo na krásné 
písečné pláži s pozvolným vstupem 
do moře. Je vyhledávám pro osobní 
přístup, kvalitní služby a  jedineč-
nou gastronomii, je považován za 
takový malý kousek ráje. 
Hotel: Svým hostům nabízí ro-
mantické zázemí, udržované pinio-
vé zahrady s terasami a venkovním 
bazénem, nechybí ani  lehátka, slu-
nečníky a  osušky zdarma. Všech-
ny potěší snack bar s  lahodnými 
koktejly a malými chuťovkami, ale 
také malé zahradní spa s  finskou 
saunou, tureckou párou, vířivkou 
a zážitkový bazén s tryskami.
Pokoj:  Dobově laděné, komfort-
ní  klimatizované 2-lůžkové pokoje  
(možnost přistýlky) jsou s  příslu-
šenstvím, fénem, TV/SAT, telefo-
nem, minibarem, trezorem (za po-
platek) a balkonem či  terasou.
Stravování: Snídaně formou boha-
tého bufetu, večeře za příplatek. 

PLUS DOPORUČUJEME

Hotely Paguera
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DÍTĚ 
ZDARMA

Hotely Paguera

Poloha: Tento elegantní a velmi 
oblíbený hotel se nachází v exotic-
kém piniovém háji přímo na břehu 
moře, pár kroků od nejkrásnější 
pláže letoviska a  živé přímořské 
promenády.
Hotel: Nabízí vše pro ideální do-
volenou: 2 venkovní bazény, 1 dět-
ský bazén, dětské hřiště, krytý 
bazén, fitness, sluneční terasy s le-
hátky, sportovní a zábavní progra-
my pro děti i dospělé, night club, 
disko, butik a  společenský sál. Za 
příplatek: minigolf, tenisové kurty, 
sauna.
Pokoj: Plně klimatizované 2-lůž-
kové pokoje (možnost přistýlky) 
s  příslušenstvím, TV/SAT, telefo-
nem, rádiem, trezorem (za popla-
tek) a balkónem.
Stravování: polopenze formou 
bohatých švédských stolů (nápo-
je k  večeři nejsou v  ceně). ALL 
INCLUSIVE za příplatek (1. dítě 
2-7 let all inclusive zdarma)

BEVERLY  
PLAYA***
Paguera

PLUS

Poloha: Oblíbený rodinný hotel 
s přátelskou atmosférou leží v oáze 
klidu a  zeleně, pouhých 200 m 
od písečné pláže a přímořské pro-
menády. Romantické duše jistě zláká 
malá procházka na zapomenutou zá-
toku Cala Fornells. Tento hotel rádi 
poznáte a ještě raději se vrátíte. 
Hotel: Zaujme sluneční terasou 
s  bazénem a  lehátky a  také baro-
vým posezením pod širým nebem. 
Vstupní hala s recepcí a výtahem, 
bar-salón s  hudební produkcí 
a stylová klimatizovaná jídelna.
Pokoj: Moderní prosluněné 
2-lůžkové pokoje (možnost 1-2 
přistýlek) s klimatizací, příslušen-
stvím, TV, telefonem, trezorem 
(za  poplatek) a  balkónem potěší 
jak mladé tak i zralejší klienty.
Stravování: Polopenze formou 
švédských stolů (nápoje k  večeři 
nejsou v ceně).

TORA***
Paguera

DOPORUČUJEME
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Hotely Santa Ponsa

BAHÍA  
DEL SOL****
Santa Ponsa

HESPERIA PLAYA 
DE MALLORCA 
***Santa Ponsa

Poloha: Kvalitní hotel pro náročné 
klienty upoutá svou polohou v kli-
du a voňavé zeleni, co by kamenem 
dohodil od vyhlášené bělostné plá-
že Santa Ponsa.
Hotel: Nabízí nejenom klidné zá-
zemí: 2 venkovní bazény s  vířiv-
kou, dětský bazén s brouzdalištěm, 
snack-bar s lahodnými koktejly, ale 
také perfektní servis pro všechny 
klienty. Nechybí ani moderní well-
ness studio s  vnitřním bazénem, 
jacuzzi, solnou jeskyní, fitness, so-
láriem, finskou saunou. Léčebné 
procedury a  zkrášlovací kúry za 
poplatek. K oddychu slouží rozma-
nité salóny se stylovým nábytkem.
Pokoj: Komfortní klimatizované 
2-lůžkové pokoje (možnost přistýl-
ky) jsou s příslušenstvím, TV/SAT, 
telefonem, fénem, trezorem, mini-
barem a balkónem.
Stravování: Polopenze formou 
bohatých švédských stolů (nápoje 
k večeři nejsou v ceně).

Poloha: Okouzlující hotel s  jedi-
nečnou polohou leží na přímořské 
promenádě pouhých cca 50 m od 
bělostné písečné pláže s  piniemi.  
Krátkou procházkou se dostanete 
do živého centra s obchůdky a re-
stauracemi. Rodiny s dětmi potěší 
blízkost Marinelandu s  delfíny 
a lachtany a Aqualandu se skluzav-
kami a tobogány.
Hotel: Hostům nabízí vše, co pat-
ří k ideální dovolené,  velký bazén 
v  exotické zahradě, dětský ba-
zén, sluneční terasu s  lehátky, bar 
s  osvěžujícími koktejly, vstupní 
hala s recepcí a výtahem, bar-salon 
a prostornou  jídelnu. Hotel pořádá 
animační programy pro děti i  do-
spělé.
Pokoj: Barevně laděné, klimatizo-
vané 2-lůžkové pokoje (možnost 
přistýlky) jsou s  příslušenstvím, 
TV/SAT, telefonem, trezorem (za 
poplatek) a  balkonem či terasou .
Stravování: Polopenze formou 
švédských stolů (nápoje k  večeři 
nejsou v ceně).



BAHÍA PALMA  
NOVA***
Palma Nova

Poloha: Milý hotel zaujme výjimeč-
nou polohou přímo u písečné pláže 
s  kouzelnými výhledy na  zátoku 
Bahía de Palma či na  pohoří Sierra 
de Tramuntana, které láká k  pěším 
túrám. Po přímořské promenádě do-
jdete do  letoviska Magaluf, které se 
stává po setmění pulzujícím srdcem 
ostrova. Do Marinelandu na delfíny 
si můžete zajet do Portals Nous.
Hotel: K  vybavení hotelu patří 
vstupní hala s  recepcí, 2 výtahy, 
knihovna s  internetem, restaura-
ce s výhledem na  moře a  bar-salon 
s klavírem. Nechybí ani klidná terasa 
s bazénem pro dospělé i děti a solári-
um s výhledem na moře. Hotel pořá-
dá večery s hudbou a tancem.
Pokoj: Příjemné 2-lůžkové (možnost 
přistýlky) jsou s  příslušenstvím, kli-
matizací, telefonem, fénem, TV/SAT, 
rádiem a varnou konvicí. Trezor, mi-
nibar a lednička je za poplatek.
Stravování: polopenze formou 
švédských stolů (nápoje k večeři ne-
jsou v  ceně. ALL INCLUSIVE za 
příplatek
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Hotely Palma Nova / Portals Nous 

MARIA LUISA***
Portals Nous

Poloha: Oblíbený hotel v  klidu 
a  zeleni, uprostřed udržované za-
hrady leží pouhých 100 m od pí-
sečné pláže s jemným pískem.  Do 
vyhledávaného  letoviska Portals 
Nous s  luxusnímí jachtami, znač-
kovými obchody, živými restau-
racemi a bary se dostanete malou  
cca 15 minutovou procházkou či 
ostrovním autobusem.
Hotel: Nabízí vše pro poklid-
nou dovolenou na břehu moře se 
sportovním vyžitím: 2 venkovní 
bazény, s oddělenou částí pro děti, 
terasy  se slunečníky a  lehátky,  
půjčovna kol a  aut, stolní tenis, 
pétanque, volejbal, kulečník, te-
nisový kurt, squash, dětské hřiště 
a miniklub.  Nechybí ani animační 
programy.
Pokoj: Prostorné klimatizované 
2-lůžkové pokoje (možnost při-
stýlky) jsou s příslušenstvím, TV/
SAT, telefonem, trezorem (za po-
platek), balkonem či terasou. 
Stravování: Polopenze formou 
bohatých švédských stolů (nápo-
je k  večeři nejsou v  ceně). ALL 
INCLUSIVE program
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Hotely El Arenal

Poloha: Renovovaný hotel se roz-
kládá v klidné části letoviska, pou-
hých cca 350 m od krásné písečné 
pláže El Arenal a živé promenády 
s palmami, exotickými bary a ele-
gantními obchody.
Hotel: Na  první pohled zaujme 
krásným a  barevným interiérem 
s nevšedním nábytkem.
Díky rozlehlé terase s  bazénem, 
snack barem pod širým nebem, 
pohodlnými lehátky, prostornými 
slunečníky a  dětským brouzdali-
štěm je zárukou ničím nerušené 
dovolené. Hotel Ipanema nabízí 
nevšední kombinaci odpočinku, 
pláže a večerních radovánek.
Pokoj: Velmi pěkné 2-lůžkové 
pokoje (1-2 přistýlky) jsou s  kli-
matizací,  příslušenstvím, TV/SAT 
(za poplatek), fénem a balkonem.
Stravování: polopenze formou 
bohatých švédských stolů (nápo-
je k  večeři nejsou v  ceně). ALL 
INCLUSIVE za příplatek

IPANEMA 
PARK***
El Arenal

Poloha: Velmi pěkně zařízený 
rodinný hotel s  přátelskou atmo-
sférou, ve stínu vonných pinií, leží 
v klidné části letoviska cca 600 m 
od písečné pláže a v těsné blízkosti 
největšího centra vodních radová-
nek v Evropě - Aqualandu.
Hotel: Hostům je k dispozici roz-
lehlá sluneční terasa s venkovním 
bazénem, kde je možné příjemně 
relaxovat. Přátelské zázemí tvoří 
vstupní hala s  recepcí a výtahem, 
bar-salón s  hudební produkcí 
a útulná klimatizovaná jídelna.
Pokoj: Renovované 2-lůžkové 
pokoje s příslušenstvím (možnost 
1-2 přistýlek), telefonem, TV, tre-
zorem (za poplatek) a  balkonem 
poslouží k prožití příjemné dovo-
lené.
Stravování: Polopenze formou 
švédských stolů (nápoje k  večeři 
nejsou v ceně). ALL INCLUSIVE 
za příplatek

PALMA MAZAS**
El Arenal  

PLUS

DÍTĚ 
ZDARMA

-15% 
sleva
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Monatour Vám věnuje 1 výlet „překvapení“ ZDARMA  
při koupi zájezdu do 31. 3. 2013!

OKRUH OSTROVEM: Nejkrásnější z ostrovních výletů Vás zavede na ta nejznáměj-
ší místa ostrova. Spolu s česky mluvícím průvodcem se vydáte do tajemných hor Sie-
rra de Tramontana, kde navštívíte slavné poutní místo a starobylý klášter Lluc, který 
ukrývá La Morenetu. Pak se vydáte fantastickou horskou silnicí vytesanou ve ska-
lách do soutěsky Sa Calobra. Zde Vás čeká koupání v nádherné přírodní scenérii. 
Odtud podniknete plavbu lodí při divokém pobřeží Costa Mallorquina do maleb-
ného přístavu Sóller. Odtud zavítáte do kouzelného městečka Valldemossa, kde 
ve zdejším kartuziánském klášteře pobývala slavná George Sandová a Fryderyk 
Chopin. Cestou zavítáte do slavné manufaktury v Ince na zpracování kůže, kde 
můžete zakoupit i drobné suvenýry.

FORMENTOR: Vydejte se s  námi na nejsevernější výběžek ostrova, For-
mentor. Naše kroky nás nejprve zavedou do malebného městečka Inca, které 
proslulo výrobou kožených předmětů.  Poté zavítáme do kouzelného přístavu 
Pollenca, odkud poplujeme lodí podél pobřeží až na čarokrásný Formentor. 
Na mysu zůstane chvilka na koupání na jedné z nejkrásnějších pláží ostrova 
s vyhlídkou na Bahía de Alcúdia. Tento výlet za poznáním, sluněním a kou-
páním potěší všechny cestovatele.

ZA MALLORSKÝMI PERLAMI: Tento výlet Vás zavede romantickou kra-
jinou s vodními mlýny do Manacoru, města známého výrobou umělých pe-
rel, kde se zastavíte v jedné z továren na jejich výrobu. Další kroky povedou 
do půvabného přístavu Porto Cristo se zastávkou na malou rybí specialitu. 
Odpoledne dojedete až k Dračím jeskyním s největším podzemním jeze-
rem v Evropě. Těšit se můžete na malý koncert na vodní hladině.

SON AMAR: Příjemným zpestřením Vaší dovolené bude večer stráve-
ný ve společnosti ohnivých tanečníků a tanečnic nejen flamenca na typické 
venkovské usedlosti SON AMAR. Čeká Vás bohatá hostina s mallorskými 
specialitami a vynikající španělská vína.

MARINELAND: Jedinečná podívaná pro malé i velké, skýtá pobavení nad leg-
račními kousky cvičených delfínů, lachtanů a papoušků.

AQUA CITY a AQUALAND: Dva báječné vodní světy, AQUA CITY 
na okraji El Arenalu a AQUALAND v Magalufu, nabízejí den plný vodních 
hrátek a radovánek ve společnosti obřích tobogánů, skluzavek a vířivých bazé-
nů s vlnobitím.

A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC … Po celou Vaši dovolenou o Vás bude pe-
čovat delegát CK MONATOUR. Jeho potěšením bude pozvat Vás na 
skleničku do baru hotelu, kde Vám nabídne „Dovolenkový program“.

DOVOLENKOVÝ PROGRAM
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Ostrovní inspirace
Ostrov plný vůní a zeleně, úrodné vinice a citrusové háje, staroby-

lá městečka rozesetá po úbočí sopky Monte Epomeo, krásné písčité 
i  romanticky divoké pláže, ale především hřejivé slunce a zázračné 
termální prameny - to je Ischia. Kouzelný ostrov, jehož břehy omývá 
Tyrhénské moře a krátká vzdálenost jej odděluje od Neapole a zná-

mého ostrova Capri. Ischia je jediné místo 
na světě, kde člověk společně s přírodou vy-
tvořili krásu, která vrací sílu a dává chuť žít. 

ISCHIA to je jedinečná dovolená, 
kde svou mysl osvěžíte a své tělo ozdravíte!
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Ostrov Ischia
Rozloha: 47 km2

Počet obyvatel: 60.000 
Hlavní město: Ischia (Porto/ Ponte)
Jídlo: coniglio alla cacciata (králík na divoko)
Nápoj: limoncello
Svátek: 26.7. Sagra del Mare (Svátek moře) 
Patron: San Giovan a Santa Anna 
Suvenýr: keramická amfora 
Tanec: N´drezzata

Slovo delegátky

Mona tipy
1. Aragonský hrad  
– symbol ostrova, sídlo 
králů slibujících odda-
nost a věrnost ostrovu 

2. Poseidonovy 
zahrady - výjimečný 
termální park s bazény, 
jenž mají zázračnou 
moc léčit

3. Hřib „Il Fungo“  
– ojedinělý přírodní úkaz, který 
vytvořila vzájemná síla vulkánu a lásky

4. Maronti – nejdelší pláž ostrova, pokrytá stříbřitým pískem, zvoucí k ro-
mantickým procházkám

5. Soccorso - zářivě bělostný kostelík na skále, kde nejen filmoví „Nebožtíci“ 
přejí lásce 

Všechno začíná v hlavním městě ostrova: v Ischia 
Porto Vás přivítají temperamentní a  vřelí ostrované 
a v Ischia Ponte Vám učaruje symbol ostrova – Ara-
gonský hrad. Sem se určitě zatoulejte a rozhodně za-
vítejte na  večerní promenádu Via Roma s  typickými 
kavárničkami. Třeba ochutnáte skleničku sladkého  li-
moncella.

Ovšem Ischia je nejkrásnější v posledním červenco-
vém týdnu, kdy všichni slaví svátek sv. Anny a  svátek 
moře (Sagra del Mare) s barevným lodním procesím. 

Při toulkách ostrovem zavítejte do Lacco Amena, kde Vás překvapí sopečný hřib 
Il Fungo a prozradí Vám zajímavou legendu o mladých milencích. A pak již je tady 
starobylé Forio s kouzelnými kostelíky, jimž vévodí Santa Maria del Soccorso. Právě 
odtud můžete sledovat před západem slunce ojedinělý přírodní úkaz - zelený pa-
prsek. Nelze vynechat zátoku Baia di Sorgetto s horkými prameny, z nichž některé 
mají teplotu až 80°C. Nebojte se, že jsou příliš horké, mořská voda je ochladí. 

Je tu poledne a máte hlad? Byl by hřích neochutnat typickou ostrovní specialitu 
– králíka po ischitánsku – zastavte se ve vesničce Panza v restauraci Da Luca, kde 
Vám připraví toho nejbáječnějšího.

Zajímá Vás, jak si užívali lázně staří Římané? Připojte se k naší malé výpravě 
do římských Cava Scura. A ptáte se, čím jsou významné? Jsou vytesány do sopeč-
ného tufu a pramen, který je napájí má prý omlazující účinky. Nevěříte??? . . . Il 
sole, il mare, acqua termale. . . vítejte na Ischii!

 Vaše Romana Ježková
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… a co vy , již jste popustili uzdu své fantazii? Máte chuť se projít ?

Půvabné rybářské městečko, ležící na západním pobřeží ostrova, je 
omýváno průzračnými vodami Tyrhénského moře a  obklopeno těmi 
nejkrásnějšími písečnými plážemi. V dobách středověku bylo chráněno 
opevněnými věžemi před nájezdy saracénských pirátů a divokých kor-
zárů. Dodnes si město uchovalo svůj někdejší půvab a kouzlo středově-
kých uliček, malých náměstí a domů s barevnými fasádami či lávového 
kamene. Na každém kroku potkáte kostelíky a kapličky. Ten nejpozoru-

hodnější běloskvoucí (ze slavného filmu Ne-
božtíci přejí lásce) se jmenuje Santa Maria del 
Soccorso, z jehož terasy můžete sledovat ten 
nejkrásnější západ slunce na  ostrově. A  jak 
legenda praví, pokud se tu dva zamilovaní 
dlouze políbí, čeká je život podobný procház-
ce růžovou zahradou. 

Zázračné prameny ostrova Ischia
Na Ischii vyvěrá více než 100 horkých a studených léčivých pramenů. 

O jejich účinku věděli již staří Římané a proto zakládali termální láz-
ně, kde si vodou a bahnem léčili své revma a další neduhy. V místních 
kronikách můžeme mezi nejslavnějšími návštěvníky číst jména jako 
svatý František z  Assisi, Michelangelo Buonaroti, Garibaldi, Alfonso 
Aragonský, admirál Nelson či Henrik Ibsen. Každý rok se však seznam 
slavných rozšiřuje o  jména známá z  filmů, populární hudby, politiky 
i módy. Zatímco revma si sem jezdí léčit starší pánové, povadlé pleti se 
tu zbavovala Liz Taylor a Meryl Streep, a zdejší průzračný vzduch byl 
pravým balzámem pro Karla Gotta. Lázně na ostrově nabízejí nepřeber-

né množství lázeňských kúr, které dokáží zá-
zraky a po nichž se má člověk cítit jako zno-
vuzrozený. Lázeňská auta pro Vás přijedou 
přímo do  hotelu, takže odpadá nepříjemné 
přebíhání. Přímo ze svého pokoje vyjdete 
v  županu a  za  pár minut jste na  proceduře. 
Ale i  ten, kdo si žádné kúry nepředplatí, se 
může zdarma vykoupat v horkých termálech 
hotelových bazénů.

Kouzelné pláže starobylého Foria
Pláže starobylého Foria se Vám nabízejí a  jako krásné ženy lákají 

k  prozkoumání. Každá je jiná, osobitá, má svou náladu či atmosféru 
a tajemná zákoutí. Jsou to Citara, Cava del Isola, Chiaia, a jeden nesmě-
lý mladík Svatý Frantík (San Francesco). Citara je slavná, žádaná a vše-
mi obdivovaná jako známá herečka. Její dlouhé břehy se zlatým pískem 
se snoubí s Poseidonovými zahradami. Cava del Isola je tajemná, tak 
trochu nepřístupná jako čarodějka. Ukrytá mezi barevnými skalisky 
si pohrává se stříbrošedým pískem. Chiaia to je bodrá žena s  otevře-

nou náručí. Patří všem jako písčitá pláž před 
branami Foria s mělkými vodami, kde každý 
najde své místo.

San Francesco je nesmělý mladík se svými 
myšlenkami, odolává svodům Citary, Cavy 
a  Chiaia. Zlaté písky s  průzračnou vodou 
překvapí skalisky s živými bary a další ženou 
Mortellou, botanickým skvostem ostrova.
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PARC HOTEL 
LA VILLA****
Forio - San Francesco

Poloha: Elegantní hotel ve středo-
mořském stylu bude velkým pře-
kvapením nejenom pro Vás naše 
klienty. Hotel je zasazen do rozleh-
lé  voňavé  zahrady plné exotických 
palem a  středomořské flóry, od-
počívá před branami starobylého 
Foria, na rozhraní dvou dobře zná-
mých pláží Chiaia a San Francesco.
Hotel: K dovolenkovému rozjímání 
poslouží zahradní terasa se sluneč-
níky a  lehátky, venkovní minerální 
a  vnitřní termální bazén s  hydro-
masáží 34 °C. Koktejl v  zahrad-
ním baru nejlépe chutná od  pánů  
majitelů.
Pokoj: Stylové barevně laděné 
2-lůžkové pokoje (možnost přistýl-
ky) jsou s  příslušenstvím, balko-
nem či terasou, fénem, telefonem, 
rádiem, TV/SAT, trezorem a  kli-
matizací (cca 16.6.-14.9.)
Stravování: Polopenze (snídaně 
formou bufetu, večeře výběrem ze 
3 menu o 3 chodech), nápoje k ve-
čeři nejsou v ceně.

DOPORUČUJEME

-15% 
sleva

Hotely Forio - San Francesco
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Poloha: Velmi oblíbený rodinný 
hotel, sestávající z  hlavní budovy 
a  přilehlých pavilonů, leží v  krás-
né exotické zahradě, pouhých 
500 m od  slavné písčité pláže San 
Francesco. Do živých uliček středo-
věkého Foria se dostanete příjem-
nou 15 min procházkou při moři 
nebo 5 min jízdou ostrovním auto-
busem. Nedaleko hotelu se nachází 
slavná botanická zahrada La Mor-
tella, jejímž patronem je následník 
britského trůnu - princ Charles.
Hotel: K ozdravení a osvěžení slou-
ží 2 bazény s termální vodou (1 ven-
kovní minerální  25 °C a  1 vnitřní 
termální 36 °C), sluneční terasa s le-
hátky a také stylový bar s domácím 
limoncellem pánů majitelů.
Pokoj: Útulné 2-lůžkové pokoje 
s  balkonem či terasou (možnost 
1-2 přistýlek) jsou vybaveny telefo-
nem a příslušenstvím.
Stravování: Polopenze (snídaně 
formou bufetu, večeře výběrem ze 
2 menu o 3 chodech), nápoje k ve-
čeři nejsou v ceně.

VILLA AL PARCO***
Forio - San Francesco

MONABONUS: Pevná dětská 
cena 2.990,- busem a 7.990,- Kč 
letecky po celou sezonu

-15% 
sleva

Hotely Forio

DÍTĚ 
POBYT 

ZDARMA
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MONABONUS: slunečník  
a 2 lehátka na pláži  ZDARMA.
1x vstup do wellness centra  
Elisir ZDARMA.

SORRISO THERME 
RESORT****
Forio - Citara

Poloha: Hotelový komplex s  přá-
telskou atmosférou leží ve  voňavé 
zeleni citrusovníků nad slavnou 
písčitou pláží Citara a  přímo před 
branami starobylého Foria. Resort 
sestává z  několika rovnocenných 
budov v rozkvetlé zahradě.
Hotel: Hostům nabízí klidné a  ro-
mantické zázemí se 3 termálními ba-
zény 28°-37°C (2 venkovní a 1 vnitřní 
s hydromasážemi), sau nu, fitness 
a ozdravné či zkrášlující kúry ve vlast-
ním lázeňském odděle ní. Na pláž či 
ke slavným Poseidonovým zahradám 
se do stanete soukromou cestou (cca 
10  minut chůze po schodech ostrov-
ní zelení) nebo cca 1 km po silnici či 
pohodlně ostrovním au tobusem. Ne-
nechte si ujít pozvá ní na slavnostní gala 
večer s  živou hudbou a  ischi tánským 
folklorem, který se koná 1x týdně.
Pokoj: Pohodlné 2-lůžkové pokoje 
(možnost 1-2 přistýlek) jsou s  pří-
slušenstvím, TV, telefonem, fénem, 
lednicí, klimatizací (cca  26.5.-17.9.) 
a  balkonem či terasou. Výhled na 
moře a pokoje superior jsou za pří-
platek. 
Stravování: Polopenze v krásné sty-
lové jídelně Villa Sorriso (snídaně 
formou bufetu, večeře výběrem ze 
2 menu o 3 chodech + malý salátový 
bufet), nápoje k večeři nejsou v ceně.

VILLA AGAVE***
Forio - Citara

Poloha: Oblíbená a  žádaná vila 
je depandancí termálního resortu 
Sorriso a rozkládá ve voňavé zahra-
dě, pouhých 300 m od  hlavní bu-
dovy,  se stylovou jídelnou, barem 
a termálním rájem. Klienti využívají 
všech služeb a zázemí hotelu Sorriso 
Resort.
Pokoj: Pěkné 2-lůžkové pokoje 
(možnost 1-2 přistýlek) jsou s příslu-
šenstvím, TV,  lednici, fénem a bal-
konem či terasou.
Stravování: Ve stylové restauraci ho-
telu Sorriso Resort formou polopen-
ze (snídaně formou bufetu, večeře 
výběrem ze 2 menu o  3 chodech + 
malý salátový bufet).

Hotely Forio
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ROYAL PALM  
BEACH****
Forio-Citara

DOPORUČUJEME

Poloha: Nevšední hotelový re-
sort leží v  oáze klidu a  pohody, 
je obklopen nádhernou tropic-
kou zahradou s palmami a ibišky. 
Nachází se na malé vyvýšenině 
s  krásnými výhledy na záliv Ci-
tara, v blízkosti termálního parku 
Poseidonovy zahrady.  Můžete za-
jít na romantickou pláž Cava del 
Isola (cca 200 m) a nebo oblíbe-
nou Citaru, která leží pouhých cca 
400 m od hotelu. Hotel je vyhlášen 
svou jedinečnou ostrovní kuchyní 
a  velmi kvalitními službami. Do 
hotelu Royal Palm se klienti vždy 
rádi vrací. 
Hotel: Klienty okouzlí 4 termální 
bazény (2 venkovní a  2 vnitřní) 
s léčivou vodou 34-39°C, lázeňské 
a kosmetické centrum, které nabí-
zí celou řadu procedur, sluneční 
terasy s  lehátky (za poplatek cca 
1,60 €/den) a  slunečníky, 2 bary. 
Nechybí ani restaurace ve stře-
domořském stylu s  romantickou 
vyhlídkovou terasou. Večer jste 
zváni do venkovního baru, kde 
k  tanci a  poslechu hrají ostrovní 
umělci.
Pokoj: Pěkné 2-lůžkové poko-
je (možnost 1-2 přistýlek), jsou 
s příslušenstvím, TV/SAT,  fénem,  
lednicí/minibarem, klimatizací 
(cca 16.6.-14.9.) a  trezorem za 
poplatek. Balkon či terasa s vý-
hledem na moře je za příplatek 
380,- Kč/osoba/den. Pokoje jsou 
rozmístěné v  několika budovách, 
mohou být v  zahradě či kolem 
bazénů. 
Stravování: Polopenze (snídaně 
formou bufetu, večeře výběrem 
z několika menu+salátový bufet), 
nápoje k večeři nejsou v ceně.

Hotely Forio
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HOTEL  
SAN MARCO***
Forio-Citara

Poloha: Tento oblíbený hotelový 
komplex, leží na  malé vyvýšenině 
s  krásnými výhledy na  záliv Citara 
a  je vyhledáván stálými klienty pro 
vynikající polohu a  kvalitní služ-
by.Tropickou zahradou s palmami 
a  termálními bazény je propojen  
s hotelem Royal Palm. Pro koupání 
v moři si můžete vybrat   romantic-
kou  pláž Cava del Isola (cca 200 m) 
anebo slavnou Citaru (cca 400 m).
Hotel: Klienty okouzlí 4 termální 
bazény (2 venkovní a 2 vnitřní) s lé-
čivou vodou 34-39 °C a nové lázeň-
ské centrum, které nabízí celou řadu 
léčebných procedur. Večer jste zváni 
do baru či kavárny, kde k tanci a po-
slechu hrají ostrovní umělci.
Pokoje: Pěkné 2-lůžkové poko-
je (možnost 1-2 přistýlek), jsou 
s  příslušenstvím, TV/SAT, rádiem, 
fénem, minibarem a  klimatizací 
(cca 16.6.-14.9.). Balkon či terasa 
je za  příplatek 130,-  Kč/osoba/den, 
330,- Kč/osoba/den výhled na moře. 
Pokoje jsou rozmístěné v několika 
budovách, mohou být v zahradě či 
kolem bazénů.
Stravování: Polopenze (snídaně 
formou bufetu, večeře výběrem z ně-
kolika menu + salátový bufet)

TERME PARK 
IMPERIAL***
Forio-Citara

Poloha: Moderní a elegantní hotel 
leží v  rozlehlé a  voňavé zahradě, 
jako stvořené pro letní relaxaci, 
jen několik minut chůze od pláže 
Citara. Za  ostrovními nákupy se 
můžete vydat po přímořském kor-
zu do 10 minut vzdáleného Foria.
Hotel: Sestává z  hlavní budovy 
a  několika pavilonů. Každého 
okouzlí prostorný bazén 30-35 °C 
ve  tvaru laguny a  každého také 
potěší i  vnitřní bazén 36-38 °C 
a  lázeňské centrum s  tradičními 
i novodobými procedurami.
Pokoje: Příjemné 2-lůžkové po-
koje (možnost 1-2 přistýlek) s pří-
slušenstvím, TV/SAT, minibarem, 
fénem a  klimatizací (cca 16.6.-
14.9.). Balkon či terasa je za  pří-
platek 130,-  Kč/osoba/den, 330,- 
Kč/osoba/den výhled na moře.
Stravování: Polopenze (snídaně 
formou bufetu, večeře výběrem 
z několika menu)

PLUS

PLUS

-15% 
sleva

-15% 
sleva

Hotely Forio
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HOTEL CITARA***
Forio-Citara

Poloha: Sympatický a  pohodo-
vý hotel je schovaný v oáze klidu 
a  zeleně a  zaujme svou jedineč-
nou polohou, pouhých cca 100 m 
od  krásné písečné pláže Citara 
a cca 250 m od slavných Poseido-
nových zahrad.
Hotel: Tradičně jako většina os-
trovních hotelů sestává z hlavní 
a vedlejší budovy. Své hosty vždy 
překvapí termálním bazénem 
36°C, umístěným na terase  s kou-
zelným výhledem na zátoku Cita-
ra a vnitřním termálním bazénem 
s hydromasáží. K ozdobám. hotelu 
patří i panoramatická jídelna s vy-
nikající ostrovní kuchyní.
Pokoje: Pohodlné 2-lůžkové po-
koje (možnost 1-2 přistýlek) jsou 
s    příslušenstvím, telefonem, TV/
SAT. Balkon či terasa s výhledem 
na moře 130,- Kč/os./den. Kli-
matizace je za  příplatek 4 €/den/
pokoj.
Stravování: Polopenze (snídaně 
formou bufetu, večeře výběr ze 
2  menu o  3 chodech + salátový 
bufet).

PUNTA 
IMPERATORE****
Forio-Citara

Poloha: Bělostný hotel zářící 
do dáli jako maják na nedalekém 
skalnatém výběžku Punta Impe-
ratore se nachází na  nejžádaněj-
ším místě ostrova u krásné písčité 
pláže Citara a slavných Poseidono-
vých zahrad. 
Hotel: Sestává ze dvou budov. 
Dopřejte si ranní hydromasáž 
v termálním bazénu (36 °C) či od-
polední romantickou procházku 
po  pláži a  den zakončete pohle-
dem na nejkrásnější západ slunce 
při skleničce mandarineta. Mož-
ná, že zahlédnete i pověstný zelený 
paprsek.
Pokoj: Velmi pěkné 2-lůžkové 
pokoje (přistýlka na  vyžádání) 
jsou s  příslušenstvím, telefonem, 
barevnou TV a  klimatizací (cca 
16.6.-14.9.). 
Stravování: Polopenze (snídaně 
formou bufetu, večeře výběrem ze 
2 menu o 3 chodech + salátový ta-
líř), nápoje k večeři nejsou v ceně.

Hotely Forio
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Poloha: Hotel má jedinečnou po-
lohu přímo na  nejkrásnější pláži 
ostrova Maronti, která proslula stří-
břitým pískem. Do centra romantic-
kého městečka Sant Angelo s restau-
racemi a obchůdky se dostanete  cca 
20 minutovou procházkou nebo taxi 
loďkou (za poplatek). Ostrovní auto-
bus z nedaleké zastávky Vás doveze 
do hlavního města Ischia Ponte.
Hotel: K  ozdravení těla jsou zde 
2 termální bazény, jejichž účinky 
jsou stejně léčivé jako nedaleké an-
tické lázně Cavascura. Nechybí ani 
přírodní sauna v  sopečném tufu 
a malé spa s procedurami. Ostrovní 
kuchyni si vychutnáte v  restauraci 
s kouzelnými výhledy na moře. Slu-
neční paprsky Vás prohřejí na terase 
u  bazénu či na  pláži, kde pro Vás 
jsou zdarma lehátka a slunečníky.
Pokoj: Pěkné, jednodušší 2-lůžkové 
pokoje (možnost 2 přistýlek) jsou 
s  vlastním příslušenstvím,  venti-
látorem,  balkonem a  výhledem 
na moře.
Stravování: Snídaně (snídaně for-
mou bufetu), večeře je za příplatek 
(servírované menu o 2 chodech + 
salátový bufet), nápoje k večeři ne-
jsou v ceně.

VITTORIO***
Sant Angelo - Maronti

HIBISCUS***
Forio – Chiaia

Poloha: Hotel je proslulý rozkvet-
lou krásou a vůní ibišků. Nachází 
se pouhých 200 m od písečné plá-
že Chiaia a necelých 600 m od ry-
bářského přístavu a  živých uliček 
Foria. Ideální místo pro všechny, 
kteří chtějí svůj čas strávit na plá-
ži a  zároveň si vychutnat kouzlo 
nevšedních procedur, které tento 
hotel nabízí. 
Hotel: Hotel je tvořen hlavní bu-
dovou a  několika pavilony v  roz-
lehlé kvetoucí zahradě se 2 bazény 
(1 krytý termální s hydromasáže-
mi 35 °C a 1x prostorný venkovní 
bazén) a  přijemným posezením 
pod širým nebem. Jednou týd-
ně se zde koná večírek s  ostrovní 
hudbou a domácí pizzou.
Pokoj: Renovované 2-lůžkové 
pokoje (možnost přistýlky) jsou 
s  příslušenstvím, telefonem, TV, 
fénem a  trezorem, většina pokojů 
s balkonem či terasou. Klimatizace 
je za příplatek 7 €/den/pokoj. 
Stravování: polopenze (snídaně 
formou bufetu, večeře výběrem ze 
3 menu + salátový bufet), nápoje 
k večeři nejsou v ceně.

Hotely Sant Angelo / Forio
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Poloha: Typicky ostrovní hotel 
je oblíbený pro svoji rodinnou 
a  klidnou atmosféru. Leží na  jihu 
ostrova v  malém centru Succhi-
vo mezi vinicemi a  citrusovníky, 
10 minut od  menší romantické 
pláže Cava Grado. Přes den můžete 
zajít do termálního parku Tropical 
a  večer se vydejte do  rybářského 
městečka Sant Angelo.
Hotel: Sestává z  hlavní budovy 
a několika dalších budov. Odpočívat 
můžete na zahradě s termálním bazé-
nem a hydromasáží 35-38 °C, vzdá-
leném 80 metrů od hlavní budovy .
Pokoje: Jednoduše zařízené 2-lůž-
kové pokoje (možnost přistýlky) 
s příslušenstvím a  fénem poslouží 
k  prožití příjemné ostrovní dovo-
lené. Některé pokoje jsou s klima-
tizací (za příplatek).
Stravování: Polopenze (snídaně 
kontinentální, večeře servírovaná) 
výborná domácí kuchyně

CASA NICOLA**
Sant Angelo - Cava Grado

MONABONUS: Pevná dětská 
cena 2.990,- busem a 7.990,- Kč 
letecky po celou sezonu

DÍTĚ 
POBYT 

ZDARMA

Poloha: Menší rodinný hotel pro 
nenáročnou klientelu se pyšní jedi-
nečnou polohou přímo na nejkrás-
nější pláži ostrova Maronti. Do ro-
mantického městečka Sant´ Angelo 
s restauracemi a obchůdky se dosta-
nete procházkou nebo taxi loďkou. 
Kousek od hotelu se nachází pláž 
s horkými párami a staré římské láz-
ně Cava Scura. 
Hotel: K ozdravení těla je zde termál-
ní bazének a přírodní parní sauna, te-
rasa s lehátky a slunečníky (zdarma), 
z které je to jen pár kroků na pláž.
Pokoj: Jednoduše zařízené 2-lůž-
kové pokoje jsou s  příslušenstvím, 
balkonem či terasou a výhledem na 
moře. Z terasy se do pokojů sestupu-
je po třech schodech a přímo z po-
koje výhled na moře není. Pokoje na 
úrovni recepce mají malý balkon či 
terasu s výhledem na moře. Střešní 
pokoje mají společnou terasu s  vý-
hledem na moře. Pokoje s přistýlkou 
jsou bez výhledu.
Stravování: Polopenze formou do-
mácí kuchyně (snídaně kontinentál-
ní, večeře jednotné menu o  3 cho-
dech), nápoje k večeři nejsou v ceně.

CASA BIANCA**
Barano - Maronti

Hotely Barano / Sant Angelo 
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Monatour Vám věnuje 1 výlet „překvapení“ ZDARMA 
při koupi zájezdu do 31. 3. 2013!

VÝLET LODÍ NA CAPRI: Toto je jedinečná příležitost poznat sousední fascinující ostrov Ca-
pri, který si už v antických dobách zamilovali římští císaři. Poznáte i slavnou modrou jeskyni 
Grotta Azzura, která je považována za osmý div světa. 

POMPEJE A VESUV: Výlet, který potěší všechny snílky a také milovníky historie. Odjíždí-
me trajektem v ranních hodinách, dále po dálnici přejezd do Pompejí. Dopolední prohlídka 
archeologického naleziště Pompeje s českým průvodcem v celkovém trvání cca 2,5 - 3 hod. 
Poté pokračujeme autobusem ke kráteru Vesuvu. Autobus zastaví na parkovišti pod kráte-
rem v kvótě cca 1000m.n.m. a vystoupáme ke kráteru, jediné činné sopky v Evropě. 

PĚŠÍ NEAPOL: Poznejte město slavné a opěvované, pěšky se vydáme kolem hradu Ma-
schio Anjoino a Piazza Municipio, podél moře směrem k hradu Castel del Ovo, odtud 
směrem na nejslavnější napoletánské náměstí Piazza Plesbiscito s Královským palácem, 
divadlem Sv. Carla a slavnou galerií Umberta I. Zastavíme se  na proslulé nákupní třídě 
Via Roma. Naše kroky povedou  k neméně slavné ulici Spacca Napoli a Via Tribunale, 
kde se nachází řecko-římské katakomby, poté budeme pokračovat ke katedrále Duomo 
di San Genaro a zpět do přístavu. 

OKRUH OSTROVEM: Nejkrásnější z ostrovních výletů Vás zavede na ta nejzná-
mější místa ostrova. Spolu s česky hovořícím průvodcem procestujete ostrov křížem 
krážem a poznáte LACCO AMENO, živé městečko se sopečným „hřibem“ uprostřed 
moře, CASAMICCIOLA, první lázně na ostrově, ISCHIA PORTO, přístav vytvoře-
ný ze sopečného jezera, ISCHIA PONTE, hlavní město střežené nikdy nedobytým 
Aragonským hradem a SANT ANGELO, malebnou rybářskou vesnici na  jihu a  ty 
nejmalebnější pláže a zálivy ostrova. Cestou zavítáte do slavné likérky a ochutnáte 
lahodné limoncello a meloncello.

LODÍ KOLEM OSTROVA: Nechte se pozvat na překrásný výlet kolem ostrova lo-
dičkou, při kterém můžete ochutnat ty nejlákavější speciality místní kuchyně a nechte 
se okouzlit nádherou zátok, do  kterých se lze dostat pouze lodičkou. Tento krásný 
zážitek Vám jistě pomůže uchovat ty nejkrásnější vzpomínky na Vaši dovolenou. Pro-
tože pouze za jediný den zjistíte, proč se všichni na tento kouzelný ostrov rádi vracejí.

AMALFI A POSITANO LODÍ: Čarokrásné pobřeží opěvované v mnoha literárních 
dílech poznáte během plavby do Amalfi a Positana. Malebné prostředí Vás zve k příjem-
né procházce světoznámého městečka Positano, které Vás nadchne pitoreskními ulička-
mi plných zajímavých obchůdků. Městečko Vám bude připomínat živý betlém, protože 
je vytesáno do skal a celkovou atmosféru dokreslují pamětihodnosti. Nezapomeňte na-
vštívit chrám Santa Maria delle Grazie. Po romantické procházce Positanem se vydáme 
do  krásného města Amalfi, a  pokud chcete zjistit tajemství, které ukrývá katedrála Sv. 
Ondřeje, jistě ji s námi rádi navštívíte. Odpoledne můžete strávit příjemným posezením 
v jedné z mnoha kavárniček či koupáním.

GIARDINI POSEIDON: Poseidonovy zahrady jsou největším a nejkrásnějším termál-
ním parkem ostrova, ležícím v zálivu Citara nedaleko Foria. Uprostřed kouzelné a roman-
tické krajiny, která byla přeměněna ve  stále kvetoucí zahradu najdete 20 bazénů s  různě 
teplou termální voudou (20-40°C), přírodní saunu ve skále, veliký bazén s mořskou vodou 
a soukromou písčitou pláž se slunečníky a lehátky. Pobyt v Poseidonových zahradách by si 
neměl nechat ujít žádný návštěvník.

GIARDINI APHRODITE E APOLLON: Afroditiny a  Apollonovy zahrady se nacházejí 
na panoramatických terasách Sant Angela nad pláží Maronti a jsou 2. nejznámějším parkem 
ostrova. Najdete zde 12 bazénů s různou teplotou vody, 1 krytý bazén s hydromasáží, pří-
rodní saunu ve skále a „odvážné“ terasy, kde se můžete slunit jak Vás bůh stvořil.

TERMÁLNÍ PARK NEGOMBO: Všem návštěvníkům doporučujeme zavítat do kouzel-
ného zálivu San Montano, nedaleko Lacco Amena. Zde se nad překrásnou písečnou pláží 
rozkládá termální park NEGOMBO, kde se mezi exotickými rostlinami rozkládá soustava 
bazénů a hydromasáží s různě teplou termální vodou.

A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC … Po celou dobu Vaší dovolené o Vás bude pečovat dele-
gát cestovní kanceláře MONATOUR. Jeho potěšením bude pozvat Vás na skleničku 
do baru hotelu, kde Vám nabídne „Dovolenkový program“ na celý pobyt a seznámí 
Vás s letoviskem a dalšími zajímavostmi. 

DOVOLENKOVÝ PROGRAM
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Řecká ostrovní inspirace
Věčně zelený, sluncem zalitý a bájemi opředený ostrov ležící v Jon-

ském moři - to je KERKYRA. Ostrov s pohádkově krásnou přírodou, 
tisíciletými olivovými háji, cypřiši a eukalypty, dlouhými písečnými 
plážemi s oblázky, divokými skalami a čistým teplým mořem s del-
fíny. KERKYRA, to je ostrov s horou Pantokrator, odkud jsou vidět 

tajemstvím opředené starobylé kláštery 
a  malebné horské vesničky, kde jediným 
dopravním prostředkem zůstává oslík. Os-
trov, který si pro vlídnost místních obyvatel 
zamilovala i  rakouská císařovna Alžběta 
zvaná „SISI“...

48
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Kerkyra
Rozloha: 592 km 2

Počet obyvatel: 100.000 
Hlavní město: Kerkyra 
Jídlo: pastitsada (králík na víně)
Nápoj: koumquat
Svátek: 10.8. Varkarola 
Patron: Agios Spyridon 
Suvenýr: předměty z oli-
vovového dřeva
Tanec: Siniotikos, Perdika 

Slovo delegátky

Mona tipy
1. Pantokrator  
– nejvyšší hora ostrova, kde vy-
slovíte svá přání a možná jedno 
se Vám splní 

2. Achillion  
– kouzelný letohrádek císařovny Sissy, která 
si zde osvěžovala svoji mysl

3. Mys Drastis  
– jedno z nejromantičtějších míst ostrova, 
kde si připadáte, že se čas zastavil

4. Moni Theotokou  
– neuvěřitelný klášter, plný pravoslavných mnichů, 
kde i Vy se musíte zahalit

5. Kalami - malebná zátoka pod Pantokratorem, kde žil 
a tvořil anglický spisovatel Gerald Durell 

Řecko není nutno představovat. Je to země plná 
slunce, milých a pohostinných lidí, dobrého jídla, vína 
retsina, ale i krásné hudby a tance, Řeka Zorby a bohů, 
kteří nad tím vším drží ochrannou ruku. 

Je to země s více než dvěma tisíci ostrovy a Vy se jistě 
ptáte, proč jsme si pro Vás vybrali právě ostrov Kerkyru.

Je známé, že je nejzelenějším ze všech řeckých ostro-
vů, a to díky olivám, které tvoří po celém ostrově nád-
herný stříbrnozelený koberec. Není možné, aby se zde 
kdokoliv nudil, neboť každý kousek na tomto ostrově 

vypadá zcela jinak, ráz krajiny se mění každých 20 km a tak si zde své oblíbené 
místečko najde každý, i ten nejnáročnější.

A to jsem se ještě nezmínila o neskutečné kráse hlavního města Kerkyra, která v sobě 
nese historii a kouzlo Benátčanů, Francouzů ale i Angličanů. Ohromí Vás krásné dvě 
pevnosti ze 16. stol., největší řecké náměstí Spianada, ale i romantické a ruchem žijící 
podloubí Liston z dob Napoleona. Zde můžete vychutnat stejně jako správní Řekové 
řeckou kávu, ledové frappé či ouzo a mezze, což je talíř plný všech možných dobrot.

Těšte se na krásná místa, jako je palác císařovny Sissi Achillion, skalnatá Paleo-
kastritsa, rybářská vesnička Kassiopi, písečné Sidari, místo neskutečné romantiky 
Mys Drastis a nad tím vším hora „všemohoucích“ - Pantokrator!

... a pokud byste se chtěli opravdu sžít s tímto krásným a okouzlujícím ostro-
vem, měli byste si zajít na typické stifado či sofrito či jehněčí kleftiko, poté si dát 
likér Koumquat a zatancovat si řecké tance zembetiko či chasapiko.

... Kalos nartheite ... s radostí a potěšením Vás očekáváme!
 Vaše Martina Hájková

Ostrov
Kerkyra

Pantokrator

Achillion

Mys Drastis

Moni Theotokou

Kalami

Kerkyra
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Barbati •
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•Acharavi

•
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Kanoni
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Barbati

Dassia 
Elegantní přímořské letovisko leží na východním pobřeží ostrova, 

11 km severně od hlavního města Kerkyry. Je obklopeno krásnou kraji-
nou se staletými olivovníky, ibišky a oleandry. Proslulo krásnou písečnou 
pláží s oblázky a zelenými trávníky pod palmami. Zde se můžete slunit a 
koupat v teplém moři. Živé centrum Dassie láká k večerním procházkám 
a  posezení v  typických řeckých tavernách. Co takhle zajít na skleničku 

metaxy nebo si udělat noční výlet do blízké 
Kerkyry? Jen pouhé 2 km severněji leží záliv 
se stejnojmenným letoviskem Ipsos, které je 
doporučováno pro milovníky večerního života 
a divoké přírody.

V ostrovní zeleni schované, oblíbené letovisko leží na východním po-
břeží ostrova, 18 km severně od Kerkyry. Rozkládá se při zeleném úbočí 
nejvyšší hory Pantokrator (906 m), která láká na dobrodružné výlety. 
Zdejší dlouhá oblázková pláž „Gold Beach“ patří mezi nejvyhledávanější 
na ostrově. Tady si můžete vyzkoušet snad všechny vodní sporty. Místní 
taverny a rybí restaurace lákají labužníky k ochutnávce mousaki, souvla-
ki a dalších řeckých specialit. Malou procházkou dojdete do sousedního 

letoviska Nissaki, které proslulo oblázkovými 
plážemi a tyrkysově modrým mořem.

Barbati a Nissaki jsou vhodná místa pro 
Vaši dovolenou v  lůně krásné přírody. Klid, 
pohoda a odpočinek je to, co právě tady na-
jdete.

Voňavá jako KERKYRA
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Klidnější letovisko se nachází na severozápadní straně ostrova, při-
bližně 35 km od hlavního města Kerkyry. Je obklopeno olivovými háji 
a pyšní se svojí 5 km dlouhou písečnou pláží, která je právem považová-
na za jednu z nejkrásnějších na ostrově. Nádherně modré moře vytváří 
v kombinaci se zelenými vrcholky hor nezapomenutelné přírodní sce-
nérie. Malebná krajina v okolí láká k výletům pěšky či na kole. Odmě-

nou pro každého budou jedinečné výhledy 
na celý záliv a romantiky potěší úchvatné zá-
pady slunce, které je možné pozorovat přímo 
z pláže nebo z vyhlídky Afionas. V letovisku 
najdete menší obchůdky a taverny vyhlášené 
domácí řeckou kuchyní, ale také půjčovnu 
kol, aut, motorek a potápěčské centrum.

Prázdninové letovisko, původně malá rybářská vesnička, je dnes jed-
ním z  nejvyhledávanějších na ostrově. Leží v  malebné mořské zátoce 
na severu ostrova, pouhých 40 km od hlavního města Kerkyry. Proslu-
lo pískovcovými útesy, které zde vytvářejí malé zálivy a úzké kanály, 
z  nichž nejznámější je Canal d´Amour (Kanál lásky). Legenda praví, 
že každá žena, která časně zrána tudy proplave, získá srdce milovaného 
muže na celý život.  Po setmění  letovisko ožívá večerním životem v ty-

pických tavernách, barech a diskotékách. Ve-
čer můžete zakončit sklenkou dobrého vína 
či tancem v rytmu buzuki anebo se roman-
ticky projít po pláži ke kanálu lásky. Milovní-
ky vodních radovánek potěší nedaleký vodní 
park Hydropolis.

Agios Georgios

Sidari

Za mořem



Poloha: Tento oblíbený hotel má 
jedinečnou polohu přímo na  ob-
lázkové pláži, oceněné modrou 
vlajkou pro svoji čistotu, a  je ob-
klopen krásnou zahradou s  oli-
vovníky. Do  živého centra Dassie 
je to, co by kamenem dohodil, 
pouhých 350 m. 
Hotel: Bělostnou budovu hotelu 
od  pláže dělí pouze voňavá za-
hrada a 2 hotelové bazény z nichž 
jeden je s  mořskou vodou. Ne-
chybí ani široká nabídka koktejlů 
ve  snack baru u  bazénu. Něko-
likrát týdne jsou zde pořádány 
folklorní večery s  živou hudbou. 
Během dne hotel nabízí animační 
programy jak pro dospělé, tak pro 
děti. Všechny potěší bohatá nabíd-
ka vodních sportů přímo na pláži.
Pokoje: Komfortní 2-lůžkové 
pokoje (možnost 1-2 přistýlek) 
jsou s  příslušenstvím, telefonem, 
rádiem, fénem, TV/SAT, lednicí, 
centrální klimatizací a  balkonem. 
Trezor je možný za poplatek.
Stravování: Polopenze formou 
švédských stolů (nápoje k  večeři 
nejsou v ceně). 
ALL INCLUSIVE za příplatek

ELEA BEACH****
Dassia 
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NAFSIKA***
Dassia

Poloha: Elegantní hotel v lůně vo-
ňavé přírody, leží necelých 350 m 
od krásné písečné pláže s  doško-
vými slunečníky a  před branami 
živé Dassie.
Hotel: Svým hostům nabízí klid 
a pohodu na sluneční terase u roz-
lehlého venkovního bazénu. Děti 
si rády pohrají v  dětském bazénu 
a  dospěláci zase ocení trochu po-
hybu na tenisovém kurtu (za po-
platek). Radost všem udělají vodní 
sporty na pláži (za poplatek).
Pokoj: Dobře vybavené 2-lůžkové
pokoje (s možností 1-2 přistý-
lek) s  příslušenstvim, fénem,  
TV/SAT, telefonem, lednicí (za 
příplatek), balkonem či terasou 
uspokojí i naročnější klienty. Kli-
matizace na pokojích je již zahr-
nuta v ceně. 
Stravování: Polopenze formou 
švédských stolů (nápoje k  večeři 
nejsou v ceně). ALL INCLUSIVE 
za příplatek

Hotely Dassia



Poloha: Příjemný hotel s  přá-
telskou atmosférou se rozkládá 
v  klidné části letoviska, pouhých 
150 m od malebné pláže s jemným 
pískem a  pozvolným vstupem 
do  moře. Romantické duše jistě 
ocení blízkost proslulého kanálu 
lásky Canal d´Amour s pískovco-
vými skalami  a  dalšími utajený-
mi plážemi. Malá procházka Vás 
zavede do  živého centra Sidari se 
spoustou obchůdků, taveren, cuk-
ráren a  tančíren. Hotel je ideální 
pro rodiny s dětmi a všechny, kteří 
dávají přednost dovolené formou 
all inclusive.
Hotel: Hotel se nachází v rozlehlé 
a  pěkně udržované zahradě, kte-
rá nabízí všem dovolenkový klid 
a  pohodu. Na  své si přijdou jak 
dospělí na  tenisovém kurtu, tak 
děti v  zážitkovém koutku s  hou-
pačkami a  skluzavkami.  Všichni 
dohromady naleznou osvěže-
ní v  prostorném bazénu anebo 
u  baru při skleničce letního alko 
či nealko koktejlu.  Zázemí hotelu 
tvoří recepce, internetový koutek 
(za poplatek), bar salon, místnost 
s  TV a  příjemná restaurace. Ma-
jitel pořádá několikrát týdně spo-
lečenské večery, během nichž se 
seznámíte s řeckým folklorem, os-
trovní kuchyní  a tradičními tanci. 
Pokoje: Prostorné klimatizované  
2-lůžkové pokoje (možnost 1-2 
přistýlek)  jsou s  příslušenstvím, 
lednicí, fénem, telefonem, TV/
SAT, trezorem (za poplatek) a bal-
konem.
Stravování: ALL INCLUSIVE 
program

CLUB 
SUMMER TIME***
Sidari

PLUS

-15% 
sleva

DÍTĚ 
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

v ceně
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Hotely Sidari
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Stravování  
- nově originálně a levněji
Ptáte se jak? Stačí mít  
MONATOUROVSKÉ TALONY, 
které platí v různých restauracích 
ostrova. A každý večer zajít do 
jiné taverny podle Vaší chutě 
a nálady. 

MARGARITA
Barbati

Poloha: Tento krásný dům Vás za-
ujme jedinečnou polohou na úpatí 
hory Pantokrator, pouhých 150 m 
od  slavné ostrovní pláže Gold 
Beach, v  rozkvetlé zahradě u  vel-
kého bazénu se sluneční terasou 
a lehátky.
Vila: Nabízí prostorná 2-lůžko-
vá studia (možnost přistýlky) 
a  apartmány s  oddělenými ložni-
cemi. Studia i apartmány posky-
tují veškerý komfort a jsou vyba-
vena kuchyňským koutem (vařič, 
lednice, nádobí), příslušenstvím 
a balkonem. Většina je s kouzelný-
mi výhledy na moře a v dáli ležící 
Kerkyru. Klimatizace za příplatek.
Stravování: Individuální, nabízí-
me možnost dokoupit večeře.

DOPORUČUJEME

Poloha: Tento výjimečný hotel 
s  kouzelnými výhledy na moře se 
rozkládá na úpatí bájné hory Pan-
tokrator. K  menší oblázkové pláži 
se dostanete ostrovní pěšinou po 
250 m a 70 schodech. A na slavnou 
Golden Beach přijdete roman-
tickou procházkou po 15 minu-
tách. Hosty vozí zdarma na pláž  
minibus.
Hotel: Upoutá svou architekturou 
v  řeckém stylu a je tvořen řadami 
domečků ve voňavé zeleni. Pyšní se 
panoramatickou terasou s  doško-
vými slunečníky, lehátky a velikým 
bazénem. Exotický bar svými kok-
tejly dává zapomenout na průzrač-
né moře pod Vámi.
Pokoj: Pohodlné klimatizované 
2-lůžkové pokoje (s možností při-
stýlky) s  příslušenstvím mají TV/
SAT, DVD, telefon, ledničku a bal-
kon či terasu. Na vyžádání je možno 
zajistit pokoje deluxe (za příplatek).
Stravování: polopenze formou 
švédských stolů (nápoje k  večeři 
nejsou v ceně).

PANTOKRATOR***
Barbati 

Hotely Barbati

PLUS

-15% 
sleva
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Poloha: Oblíbený rodinný hotel 
s  klasickým řeckým jménem se 
nachází u  jedné z nejhezčích plá-
ží ostrova, která je dostupná přes 
místní poklidnou komunikaci. 
Hotel: Ozdobou hotelu je venkov-
ní restaurace, odkud je nádherný 
výhled na zátoku. Klienti ocení 
i nově vybudovaný velký bazén ve 
tvaru srdce s oddělenou částí pro 
děti, relaxační jaccuzi a  sluneční 
terasu s lehátky zdarma. Děti i do-
spělé potěší bohatá nabídka vod-
ních sportů přímo na pláži.
Pokoj: Prostorné klimatizova-
né 2-lůžkové pokoje (s  možností 
1 přistýlky) vymalované v  paste-
lových barvách, jsou s  příslušen-
stvím, lednicí, telefonem, TV/SAT 
a  balkonem s  bočním výhledem 
na moře.
Stravování: Polopenze (snídaně 
formou kontinentálního bufetu, 
večeře 4 chodové menu) výborná 
řecká domácí kuchyně.

Poloha: Příjemný rodinný hotel 
v  řeckém stylu se nachází mezi 
tyrkysovým mořem a  kopci po-
rostlými piniemi, pouhých 30 m 
od jedné z  nejkrásnějších pláží 
ostrova. Milovníci přírody ocení 
dobrodružné procházky na utaje-
né romantické pláže. Jen pár kroků 
od hotelu najdete obchůdky a řec-
ké taverny. Klienty potěší milá at-
mosféra hotelu a blízkost pláže.
Hotel: Sestává ze tří budov ve vel-
ké a  udržované zahradě, která 
nabízí dovolenkový klid a  poho-
du.  Je okouzlující ležet na lehátku 
u bazénu, usrkávat lahodný drink 
a pozorovat  krásné modré moře. 
Ti nejmenší ocení brouzdaliště pro 
děti i  dětský koutek plný zábavy. 
Povečeřet můžete v  příjemné kli-
matizované restauraci či na ven-
kovní terase při svitu hvězd. 
Pokoje: Hotel nabízí  klimatizo-
vané  2-lůžkové pokoje (možnost 
1-2 přistýlek) s  příslušenstvím, 
lednicí, telefonem, TV/SAT a bal-
konem nebo terasou s  výhledem 
do zahrady či k bazénu.
Stravování: Polopenze formou 
švédských stolů (nápoje k  večeři 
nejsou v ceně). ALL INCLUSIVE 
za příplatek.

ATHENA***
Agios Georgios 

HOTEL  
ALKYON**
Agios Georgios 

Hotely Agios Georgios

PLUS
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Benitses
Legenda říká, že Benitses dostalo jméno po věhlasném pirátovi, který zde brázdil vody Jónského moře. Původně 

menší rybářská osada se postupem času rozrostla do krásy a stala se vyhledávaným letoviskem, pouhých 13 km od 
hlavního města Kerkyry. Benitses si oblíbili všechny věkové kategorie, jak milovníci přírody tak nočního života. 
Můžete zde prožít nádherné dny, kdy příroda je zalitá sluncem a romantika je cítit na každém kroku. Zajímavostí je 
netradiční Muzeum mušlí, kde se vystavují nejen mušle, ale i středomořské ryby a další mořští živočichové. Podél 
moře a dlouhé oblázkové pláže najdete mnoho restaurací, taveren a obchodů. Děti a dospělé potěší nabídka nejrůz-
nějších vodních sportů.
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HOTEL CORFU 
BELVEDERE***
Benitses

Poloha: Krásný hotel s  rodinnou 
atmosférou leží v  zeleni a  vyni-
ká nádhernými výhledy na moře 
a  částečně i  letovisko Benitses. 
Nachází se pouhých 100 m přes 
místní komunikaci od vlastní 
menší oblázkové pláže, kde jsou 
lehátka a  slunečníky pro hotelové 
hosty zdarma. Malou pěší túrou 
při pobřeží či místním autobusem 
se dostanete do 3 km vzdáleného 
živého centra se spoustou obchůd-
ků, taveren a restaurací. 
Hotel:  Klienty okouzlí velká slu-
neční terasa s  lehátky a slunečníky 
a  bazén s  mořskou vodou. Odpo-
lední koktejl si můžete vychutnat 
v  baru u bazénu či ochutnat frappé 
v  lobby baru. Hotel má restauraci, 
kde se podává občerstvení během 
dne. Majitelé hotelu pořádají taneč-
ní večery. Na recepci najdete smě-
nárnu a také internetový koutek.
Pokoje: Pěkně zařízené, klimati-
zované 2-lůžkové pokoje (možnost 
přistýlky) nebo pokoje pro rodiny 
s  dětmi (palandy) jsou s  příslu-
šenstvím, chladničkou, TV/SAT, 
a  balkonem či terasou. Nezapo-
menutelné jsou výhledy na moře 
z téměř všech pokojů.
Stravování: ALL INCLUSIVE  
program

Hotely Benitses 
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A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC … Po celou dobu Vaší dovolené o Vás bude pečovat delegát 
cestovní kanceláře MONATOUR. Jeho potěšením bude pozvat Vás na skleničku do 
baru hotelu, kde Vám nabídne „Dovolenkový program“ na celý pobyt a seznámí Vás 
s letoviskem a dalšími zajímavostmi. 

Monatour Vám věnuje 1 výlet „překvapení“ ZDARMA  
při koupi zájezdu do 31. 3. 2013!

GRAND ISLAND TOUR (Velký okruh ostrovem): Snad nejoblíbenější a nejkrásnější výlet 
klimatizovaným autobusem po nejzajímavějších a nejhezčích místech ostrova. Výlet začneme ná-
vštěvou vyhlídky Kanoni, odkud máme jako na dlani letištni dráhu, jednu z nejkratšich na svě-
tě a  navic symbol ostrova Kerkyra, Myší ostrůvek a  klášter Vlachernu. Pokračujeme směrem 
na jih ostrova, kde navštívíme palác rakouské císařovny Sissy ACHILEON s jeho překrásnými 
zahradami a výhledem na téměř celý ostrov. Pokračujeme na západni stranu ostrova, kde nás 
čeká  nejmalebnější místo ostrova, PALEOKASTRitsa, kde se podíváme do krasného mužské-
ho kláštera a následně bude i čas na občerstvení,koupání, či projížďku lodí do mořských jes-
kyní. Poslední a nejkrásnější zastávkou je vyhlídka Bella Vista, odkud je nezapomenutelný 
výhled na celé západní pobřeží a v jejíchž blízkosti je i krásná vesnička Makrades, kde si mů-
žete koupit místní olej, víno, koření a další upomínkové předměty, např. z olivového dřeva.

VÝLET LODÍ NA OSTROVY PAXOS A ANTIPAXOS: Nezapomenutelný celodenní 
výlet lodí na dva velice příjemné řecké ostrůvky. Ostrov Paxos je plný malých barevných 
domečků a krásných malebných uliček a nabízí jistě užasné procházky s řeckou atmo-
sférou a možnost zajít do malé řecké taverny, nabízející Gyros, tzatziki i rybí speciality. 
Ostrov Antipaxos je znám svými překrásnými plážemi a tyrkysovou vodou. Výlet je ná-
ročnější, ale jistě plný zážitků, poznání a krásného koupání. 

AQUALAND: To je báječný svět skluzavek, tobogánů, vířivek a bazénů s vlnobitím 
v AGIOS IOANNIS, kde můžete prožít den plný vodních her a radovánek. Prostě leg-
race pro každého.

VÝLET V JEEPECH: Jízda plná zážitků, krásných míst, příjemné atmosféry a sluníč-
ka bude jistě nezapomenutelnou pro každého účastníka. Dobrodružná cesta ostrovem 
ověří zručnost i pohotovost každého řidiče a jeho tří spolujezdců při jízdě na vrchol 
Pantokratoru přes staré vesničky. Čeká vás koupání na severozápadním cípu ostrova, 
Mys Drastys, který patří k  těm nejkrásnějším a  nejromantičtějším místům, zastávka 
u zříceniny hradu Angelokastro nad Paleokastritsi. Pojeďte s námi a užijte si den plný 
adrenalinu, legrace a zážitků na celý život!

ALBÁNIE: Pro ty, kteří touží zažít o dovolené něco navíc, je připraven výlet do protější 
Albánie. Návštěva historických pamětihodností a  archeologických monumentů rozšíří 
vědění a umožní vrátit se v duchu o 2500 let zpět. Tento výlet je i dosti flexibilní, máte 
několik možností, jak den v Albánii strávit. První možnost je zůstat ve městě Ag. Saranda, 
kde strávíte cas individuálně dle Vašeho přání a možností. Další možnost je výlet do his-
torického města Butrint, kde navštívíte archeologické památky, mozaiky a další zajímavá 
místa. Třetí a poslední možností je výlet za poznáním přírody, kultury a života Albánců. 
Tento výlet stojí určitě za to.

DOVOLENKOVÝ PROGRAM



Rhodská inspirace
Jak vypráví antická báj, když bohové mezi sebou rozdělovali svět, 

Hélios – bůh slunce okouzlen spatřil, jak se z mořských hlubin vy-
nořuje ostrov tak krásný, že ihned požádal Dia, aby mu jej přisou-
dil. RHODOS je tím ostrovem, který od  té doby jako delfín pluje 
třpytivými vodami jihovýchodního Středomoří, tam, kde se západ 
stýká s orientem. Je to ostrov lemovaný zlatým písečným pobřežím, 

pokrytý na svazích hor i v údolí lesnatými 
porosty a  vinicemi, ozářený paprsky boha 
Hélia.  Je místem požehnaným všemi dary 
přírody. RHODOS je koutem světa, který 
byl stvořen lidem pro radost.
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Rhodos
Rozloha: 1.398 km2

Počet obyvatel: 70.000 
Hlavní město: Rhodos 
Jídlo: Dolmades (plněné révové listy)
Nápoj: Ilios, Chevalier de Rhodes
Patron: bůh slunce Helios
Suvenýr: tradiční rhodská keramika 
z vesnice Lindos
Tanec: Tsamikos 

Slovo delegátky

Mona tipy
1. Zálivy Ladiko  
a Anthony Quinn  
– nejkrásnější malé pláže na ostrově, 
kde si můžete nerušeně užívat slunce 

2. Lindos  
– historické město pod antickou 
akropolí, kde se architektura a příroda 
spojují v dokonalé harmonii

3. Lázně Kalithea  
– místo s nádechem orientu a exotickou 
vegetací, kde se taktéž můžete seznámit 
s krásou mořských hlubin

4. Kamiros  
– antické město,  uprostřed bujné příro-
dy, které má působivou  atmosféru

5. Tsambika - malebný klášter, odkud je úchvatný výhled na jednu z nejkrás-
nějších pláží ostrova

RHODOS se v naší nabídce řeckých ostro-
vů neobjevil náhodou, již dlouhou dobu patří 
mezi nejvyhledávanější místa v Řecku. Žádný 
z ostrovů Egejského moře není tolik hýčkaný 
sluncem a současně tak zelený a úrodný. Chlu-
bí se půvabnou přírodou, dlouhými písečnými 
plážemi a skalnatými zátokami s  průzračně 
čistým mořem. Jeho atmosféra je prosycena 
nádechem minulosti. Žula mykénských sídel, 

mramor budov z dob klasického Řecka, kámen středověkých kostelů – to vše jsou 
hmatatelné důkazy dlouhé historie ostrova, na který bychom Vás chtěli pozvat. 

Dávné časy na Vás dýchnou především v hlavním městě Rhodu. Spleť uliček, stře-
dověkých domů a paláců má své neopakovatelné kouzlo, které si vychutnáte přede-
vším po západu slunce. Malá náměstíčka s platany zvou k posezení u skleničky s la-
hodným anýzovým likérem či vychlazeným frapé. Těšit se můžete na romantickou 
vesničku Lindos s malebnou zátokou a antickou akropolí, na větrné mlýny na hrázi 
přístavu Mandráki, na dramaticky působící hrad Monólithos, který stojí na samém 
vrcholu strmé skály… 

Je toho opravdu hodně, co Vás tady okouzlí a když přidáte výtečnou kuchyni, po-
hostinnost místních obyvatel, vůni pomerančovníků, olivovníků, kvetoucího tymi-
ánu, levandule a myrty… rázem máte dovolenou na kterou se jen tak nezapomíná. 
Na Rhodu je slunce doma a Vy jste srdečně zváni!  

 Vaše Linda Sionková

Lindos

Kalithea

Kamiros

Tsambika

Ladiko

Rhodos

Faliraki •
Kalithea •

• Kamiros

• Ebonas

•  
Ixia

Anthony Quinn •
Ladiko •

Tsambika •
Archangelos •

Kolymbia •

Plimiri •

1

2

3
4

5

Lindos

Ostrov
Rhodos
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Faliraki

Rhodos / Ixia / Kalithea
Pulzující hlavní město RHODOS patří k  nejkrásnějším místům ost-

rova. Celou starou část, která láká k večerním procházkám a posezení v 
tavernách, obepínají původní hradby. 5 km jihozápadně leží prázdninové 
letovisko IXIA, které je ideální k relaxaci na krásné pláži s tyrkysově mod-
rým mořem či pro milovníky vodních sportů. KALITHEA se nachází na 

východním pobřeží stranou od ruchu, blízko 
menších písčitých zátok a skalnatých zálivů. 
Nedaleko odsud vás jistě okouzlí i bývalé ter-
mální lázně.

Malebné letovisko s eukalyptovou alejí, kde nechybí obchůdky, taver-
ny a bary, proslulo nádhernými plážemi, členitým pobřežím a roman-
tickými zálivy s klidným, teplým mořem. Rozprostírá se na východním 
pobřeží a  má téměř ideální polohu předurčenou k  poznávání ostro-

va. 25  km severně leží historický Rhodos 
a 25 km na jih romantický Lindos. Kolymbia 
je zárukou klidné a ničím nerušené dovolené.

Živé městečko pověstné dlouhými písečnými plážemi, průzračným 
mořem , rušným nočním životem se spoustou světel a hudby, který uti-
chá až k ránu. Faliraki leží 12 km jihovýchodně od města Rhodos, kam se 
pohodlně dostanete autobusem. Zábavu dětem i dospělým zaručí vodní 

park s řadou skluzavek a tobogánů. Faliraki je 
ráj pro všechny, kteří se chtějí bavit.

Kolymbia

Bájná jako RHODOS



61

Hotely Kolymbia 

ALFA 
BEACH****
Kolymbia

Poloha: Komfortní a prostorný hote-
lový areál leží v  klidné části letoviska 
přímo u moře u jedné z nejoblíbeněj-
ších pláží na ostrově. Svoji polohou, 
vybavením, přátelskou atmosférou 
a  výbornou kuchyní je ideálním mís-
tem pro prožití rodinné dovolené. 
U  hotelu se nachází autobusová za-
stávka do Rhodos City a do Lindosu.
Hotel: Na první pohled Vás zaujme 
svou architekturou a  jistě okouz-
lí vstupní halou s  recepcí, zahradou 
a venkovní terasou se slunečníky a le-
hátky. Hostům je k  dispozici vnitřní 
a  venkovní bazén, restaurace s  ven-
kovní terasou, hlavní bar, plážový bar, 
dětské hřiště a dětský bazén, minimar-
ket. Hotel pořádá bohatý animační 
program pro děti i  dospělé, k  dispo-
zici je dětský klub a sportovní aktivity 
(plážový volejbal, stolní tenis, tenisové 
kurty). Slunečníky a  lehátka na pláži 
jsou za poplatek.
Pokoj: Pěkně zařízené 2-lůžkové po-
koje (možnost 1-2 přistýlek) jsou s pří-
slušenstvím, telefonem, chladničkou, 
rádiem, TV/SAT, centrální klimatizací 
(15.6.-30.9.) a  balkonem či terasou. 
Trezor je za poplatek. 
Stravování: ALL INCLUSIVE pro-
gram

-15% 
sleva

DÍTĚ 
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

v ceně
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BLUE STAR ***
Beach resort
Faliraki
Poloha: Klidný, oblíbený hotel se na-
chází naproti sesterskému hotelu Blue 
Sea 4* v rozlehlé zahradě s anglickým 
trávníkem, olivovníky, palmami u vel-
kého bazénu s  lagunou. Leží 100 m 
od  slavné písečné pláže, oceněné 
modrou vlajkou a cca 1 km od živého 
centra Faliraki. Hosté mohou využívat 
služeb a zázemí tohoto čtyřhvězdičko-
vého hotelu.
Hotel: Hostům je k dispozici vstupní 
hala s  recepcí a veškeré vybavení ho-
telu Blue Sea Resort: rozlehlá terasa 
s  venkovními bazény, lehátka se slu-
nečníky, hotelové spa (vnitřní bazén, 
sauna, jacuzzi), sportovní zařízení 
(tenisové kurty, volejbalové hřiště, 
squash, fitness a masáže), dále zábavné 
programy a sportovní aktivity po celý 
den.
Pokoj: Příjemně zařízené 2-lůžkové 
pokoje (možnost 1-2 přistýlek) jsou 
s  příslušenstvím, telefonem, TV, fé-
nem, chladničkou, centrální klimati-
zací (15. 6.–15. 9.) a balkonem či tera-
sou se zahradním nábytkem. 
Stravování: Polopenze formou boha-
tých švédských stolů v restauraci hote-
lu Blue Sea Resort ****. ALL INCLU-
SIVE za příplatek

DÍTĚ 
ZDARMA

-15% 
sleva

Hotely Faliraki 
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BLUE SEA ****
Beach resort
Faliraki
Poloha: Moderní, velmi pěkný ho-
tel leží přímo u moře a široké píseč-
né pláže, která byla oceněna mod-
rou vlajkou. Obklopen je zahradou 
a má ideální podmínky pro stráve-
ní klidné a relaxační dovolené. Na-
chází se cca 1 km od živého centra 
Faliraki, kam se pohodlně dostane-
te linkovými autobusy a cca 1,5 km 
od vodního parku s atrakcemi pro 
dospělé i děti.
Hotel: Hostům je k  dispozici 
vstupní hala s  recepcí, výtah, lo-
bby bar, kavárna, 2 restaurace, ta-
verna s  typickou řeckou kuchyní, 
společenská místnost s  TV/SAT, 
snack bar, zlatnictví, kadeřnictví 
a hotelové spa (sauna za poplatek, 
vířivka, krytý bazén). Nádherný 
venkovní  bazén a  dětský bazén 
sousedí s  prostornou terasou 
na slunění včetně lehátek a sluneč-
níků zdarma. Osušky jsou k  vy-
půjčení oproti depozitu. Na  pláži 
se můžete osvěžit v  romantickém 
baru. Hotel pořádá po  celý den 
animační programy, sportovní ak-
tivity (dva tenisové kurty, squash 
a  beach volejbal) a  společenské 
večery.
Pokoj: Pěkně zařízené 2-lůžko-
vé pokoje (možnost 1 přistýlky)  
jsou s  příslušenstvím, telefonem, 
fénem, chladničkou, rádiem, 
TV/SAT, centrální klimatizací 
(15.6.–15.9.) a  balkonem či tera-
sou. Pokoje s  výhledem na  moře 
za příplatek.
Stravování: Polopenze formou 
bohatých švédských stolů (nápo-
je k  večeři nejsou v  ceně). ALL 
INCLUSIVE za příplatek

Hotely Faliraki



LYRISTIS
Faliraki

Poloha: Tento výjimečný apart-
mánový dům leží v  klidné části 
letoviska jen 350 metrů od písečné 
pláže, která se pyšní modrou vlaj-
kou udělovanou za  čistotu moře. 
V  rozkvetlé zahradě láká k  osvě-
žení prostorný bazén a k  letní re-
laxaci přímo vybízí sluneční terasa 
s malým barem, kde si můžete vy-
chutnat báječné odpolední frapé. 
Do  pulsujícího centra letoviska 
s  originálními bary, obchůdky 
a  výtečnými tavernami dojdete 
příjemnou procházkou během ně-
kolika minut. Lyristis je tak ideální 
kombinací klidného ubytování se 
zábavou na dosah ruky. 
Aparthotel: Nabízí útulná 2-lůž-
ková studia s možností až 2 přistý-
lek, které mají k dispozici kuchyň-
ský kout se základním vybavením 
a  chladničkou. Působí moderním 
dojmem, mají příslušenství, TV 
a balkon. Klimatizaci je možné vy-
užívat za příplatek 4 €/den, trezor 
je zdarma.
Stravování: Individuální, nabízí-
me možnost dokoupit večeře for-
mou menu v nedaleké taverně.
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Poloha: Oblíbený, rozlehlý hotelový 
komplex leží přímo u moře u širo-
ké písečné pláže, která byla oceně-
na modrou vlajkou. Svoji polohou 
na okraji letoviska a mimořádným 
zázemím s  komplexními službami 
nabízí optimální podmínky pro Vaši 
dovolenou. 
Hotel:  Hotel sestává z hlavní budo-
vy a dvou vedlejších budov. Hostům 
jsou k dispozici 2 venkovní bazény, 
dětský bazén, 3 restaurace, bary, 
dětské hřiště, tenisové kurty, stolní 
tenis, minigolf a další zařízení pro 
aktivní dovolenou, minimarket, ka-
deřnictví. Hotel pořádá bohatý ani-
mační program pro děti i dospělé.
Pokoj:  Příjemně zařízené 2-lůžkové 
pokoje (možnost 1-2 přistýlek) jsou 
s  příslušenstvím, fénem, telefonem, 
chladničkou, TV/SAT, centrální kli-
matizací (15.6.-15.9.) a balkonem či 
terasou (trezor za poplatek). Pokoje 
s výhledem na moře za poplatek. 
Stravování: ALL INCLUSIVE pro-
gram

LOUIS COLOSSOS 
BEACH****
Faliraki

ALL
INCLUSIVE

v ceně

Hotely Faliraki 
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KOLYMBIA SUN***
Kolymbia

Poloha: Oblíbený, klienty vyhledávaný 
hotel má výhodnou polohu. Leží v srd-
ci Kolymbie, v klidném prostředí mezi 
dvěma plážemi, vzdálenými pouhých 
250 m od  hotelu. Menší písečnou pláž 
si určitě oblíbí romantické duše pro její 
kouzelnou polohu v romantické zátoce. 
Hotel: Hotel je tvořen dvoupatrovými 
budovami, umístěnými okolo bazénu 
uprostřed rozlehlé zahrady. Hosty za-
ujme přátelská atmosféra a  od  prvého 
dne se tu cítí jako doma. K  vybavení 
hotelu patří vstupní hala s recepcí, kli-
matizovaná restaurace, koktejlový bar 
u bazénu a volejbalové hřiště.  Několi-
krát týdně jsou zde pořádány zábavné 
večery  s hudbou či folklorem.
Pokoj: Moderně zařízené 2-lůžkové 
pokoje (možnost 1-2 přistýlek) jsou 
s  příslušenstvím, TV, chladničkou 
a balkonem či terasou.  
Stravování: ALL INCLUSIVE pro-
gram 

DÍTĚ 
ZDARMA

MONABONUS: Klimatizace  
a trezor na pokoji zdarma!

ALL
INCLUSIVE

v ceně

Hotely Kolymbia

LUTANIA BEACH****
Kolymbia

Poloha: Elegantní a  komfortní 
hotel se nachází přímo u  jedné 
z  nejkrásnějších pláží ostrova. Má 
jedinečnou polohu s  výhledem 
na  moře. Je obklopen pečlivě udr-
žovanou zahradou s pestrobarevný-
mi květy a palmami. Jen pár kroků 
od  hotelu najdete obchůdky, řecké 
taverny i  vyhlášenou promenádu 
letoviska Kolymbie se slavnou euka-
lyptovou alejí.
Hotel: Dominantou hotelové za-
hrady je bazén s dětským brouzda-
lištěm, snack bar, terasa s  lehátky 
a slunečníky (za poplatek). Zázemí 
hotelu tvoří vstupní hala s  recep-
cí, bar-salon, prostorná restaurace 
a malá pasáž s obchůdky. Milovní-
ci pohybu jistě ocení vodní sporty 
na pláži, tenisový kurt (za poplatek) 
i nedaleké osmnáctijamkové golfové 
hřiště v Afandou.
Pokoj: Moderní 2-lůžkové po-
koje (možností 1 přistýlky) jsou 
s  příslušenstvím, fénem, TV/SAT, 
telefonem, chladničkou, centrální 
klimatizací (15.6. – 30.9.) a  balko-
nem či terasou. Rodinné pokoje 
a  pokoje s  privátními bazény jsou 
za příplatek. 
Stravování: ALL INCLUSIVE 
program

-15% 
sleva

ALL
INCLUSIVE

v ceně

DOPORUČUJEME
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Poloha: Příjemný hotel s  rodinnou 
atmosférou leží v  oblasti Kalithea, 
pouhé 3 km od  historického hlav-
ního města. Nachází se necelých 
400 metrů od  písečné pláže, v  blíz-
kosti nákupních možností. K  ro-
mantickým plážím, u  pramenů 
bývalých termálních lázní, je to jen 
2 km. Je ideálním místem pro strá-
vení relaxační dovolené v  klidném 
prostředí a  přitom  v  dosahu centra 
města Rhodos, se spoustou obchůd-
ků, taveren a restaurací.
Hotel: Upoutá krásnou zahradou 
s  prostorným bazénem a  sluneční 
terasou s  lehátky. Pro děti je k  dis-
pozici dětský bazén a hřiště, pro 
dospělé tenisový kurt. Hotel nabízí 
prostornou vstupní halu s  recepcí, 
útulnou restauraci, bar i  snack bar, 
minimarket a připojení k internetu. 
Pokoj: Pohodlné 2-lůžkové pokoje 
(možnost 1-2 přistýlek) jsou s  pří-
slušenstvím, telefonem,  minichlad-
ničkou, rádiem, TV/SAT, centrální 
klimatizací (1.7.- 31.8.) a balkonem 
či terasou. 
Stravování: ALL INCLUSIVE pro-
gram

PRINCESS FLORA***
Kalithea

ALL
INCLUSIVE

v ceně

Hotely Kalithea / Rhodos City

Poloha: Kvalitní a renovovaný ho-
tel se nachází nedaleko historické-
ho centra hlavního města Rhodosu 
a  pouhých 150 m od  krásné písčito-
-oblázkové pláže s  širokou nabídkou 
vodních sportů. Hotel je ideální pro 
klienty, kteří nehledají jen odpočinek, 
ale i rádi objevují historii a toulají se 
večerními uličkami romantického 
města.  Mladší klientela jistě ocení 
večerní vyžití v  mnoha tavernách 
a hudebních barech na tzv. „bar stre-
et“. Hotel  uspokojí i náročné klienty.
Hotel: Hostům je k  dispozici pro-
storná vstupní hala s  recepcí, výtah, 
internetový kout WiFi zdarma, ba-
zén, lehátka se slunečníky, bar a pří-
jemná klimatizovaná jídelna. Na  te-
rase hotelu s  kouzelnými výhledy si 
můžete při západu slunce vychutnat 
skleničku lahodné metaxy.
Pokoj: Pěkné klimatizované 2-lůžko-
vé pokoje (možnost 1 přistýlky) jsou 
s  příslušenstvím, telefonem, fénem, 
TV/SAT, chladničkou a  balkonem. 
WiFi na pokoji za poplatek 5 €/90 min.
Stravování: Polopenze formou boha-
tých švédských stolů. 

SEMIRAMIS****
Rhodos City
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Monatour Vám věnuje 1 výlet „překvapení“ ZDARMA  
při koupi zájezdu do 31. 3. 2013!

VELKÝ OKRUH OSTROVEM: Nejkrásnější z ostrovních výletů Vám umožní poznat nejza-
jímavější místa ostrova. Navštívíte působivé zříceniny antického Kamiru. Slavné údolí motýlů 
Petalúdes vás okouzlí cestičkami podél kaskádového řečiště potoka a obrovským množstvím 
motýlů . Samotné klidné, vlhké a zelené údolí působí jako balzám na duši. Čarovný Lindos na-
dchne všechny romantické duše úzkými, křivolakými uličkami, které lemují bílé domky, podél 
nichž vystoupáte až k dominantě Lindu starověké akropoli se zříceninami chrámu bohyně 
Athény. Při zpáteční cestě zastavíte ve vesničce Embona, kde ochutnáte místní vína i likéry 
a nakoupíte originální rhodské výrobky.

VÝLET LODÍ NA SYMI: Čeká Vás 2 hodinová plavba po blankytném Egejském moři 
k tajuplnému ostrovu do kouzelného městečka Symi, které se dodnes pyšní ojedinělou 
architekturou a má velmi bohatou historii, o které vám povypráví váš průvodce. Budete 
mít možnost poobědvat s výhledem na zátoku, odpočinout si na místní pláži a nakoupit 
místní originální suvenýry (mořské houby, koření a bylinky).

AQUALAND: Výlet lákající nejen děti, ale i dospělé, kteří mají rádi vodu a zábavu 
s ní spojenou. Vodní park, jeden z největších zábavních parků v Evropě, se nachází 
v letovisku Faliraki cca 15 kilometrů od hlavního města Rhodu. Tobogány, skluzavky, 
pirátský bazén, Tarzanův bazén, turbo skluzavka, divoká řeka … To vše a mnoho dal-
ších atrakcí je zárukou, že zažijete den v plný legrace a radovánek.

ŘECKÝ FOLKLORNÍ VEČER: Milovníkům dobrého jídla a zábavy by určitě neměl 
ujít tento večer s výbornými řeckými specialitami … tzatziki, choriatiki, keftedakia 
a vynikajícím vínem v tradiční řecké taverně. Lidová hudba s ukázkami národních 
tanců jistě přispějí k nezapomenutelným zážitkům z dovolené.

NOČNÍ RHODOS: Neopomeňte navštívit hlavní město v noci, kdy má zcela jinou 
atmosféru. Projdete se dlážděnými uličkami starého města, budete obdivovat krásně 
nasvícené majestátní stavby z doby rhodských rytířů a při skleničce dobrého vína se 
neubráníte pocitu, že se v těchto místech čas zastavil hluboko v minulosti.

VÝLET LODÍ PODÉL POBŘEŽÍ: Vydejte se s námi na nejkrásnější pláže ostrova 
podél východního pobřeží. Loď vyplouvá z přístavu Mandraki a zastavuje v zátokách 
Ladiko, Anthony Quinn, Afandou, Stegna a Kalithea, která je známá především svými 
lázněmi, postavenými v orientálním stylu. Celý den se můžete koupat a dovádět ve vl-
nách Egejského moře na nejromantičtějších místech ostrova.

TURECKO – MARMARIS: Na Rhodu máte výjimečnou možnost navštívit během 
jedné dovolené dvě země a naším prostřednictvím si pobyt zpestřit návštěvou Orientu. 
Po hodinové plavbě vás nejprve čeká krátká prohlídka města Marmaris a poté návštěva 
bazaru, kde nakoupíte skutečně originální suvenýry.

A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC … Po celou dobu Vaší dovolené o Vás bude pečovat delegát 
cestovní kanceláře MONATOUR. Jeho potěšením bude pozvat Vás na skleničku do baru 
hotelu, kde Vám nabídne „Dovolenkový program“ na celý pobyt a seznámí Vás s letovis-
kem a dalšími zajímavostmi. 

DOVOLENKOVÝ PROGRAM



... letecky
Pro Vaše větší pohodlí a pro Vás náročnější klienty jsme připravili oblíbené letecké pobyty na 8 dní a také velmi žádané prodloužené 

pobyty na 11/12 dní.
Letecká přeprava je zajištěna moderními a moderními letadly Boeing 737 letecké společnosti Travel Service. Na palubě letadla  

je podáváno lehké občerstvení se studenými nápoji.
Na letišti Vás bude očekávat zástupce cestovní kanceláře, který Vás přivítá, usadí do klimatizovaného autobusu a  doprovodí do 

cílového letoviska. 

ANDALUSIE Číslo letu Doba letu Délka pobytu Letové dny Sezóna

Praha - Málaga QS 1152/3 3,20 hod 7/7 čtvrtek/čtvrtek 6.6. - 3.10.
Transfer z letiště v Málaze na pobřeží Costa del Sol do letovisek Torremolinos, Benalmádena a Marbella trvá cca 30-60 minut

COSTA BRAVA Číslo letu Doba letu Délka pobytu Letové dny Sezóna

Praha - Gerona QS 2188/9 2,10 hod 7/7 sobota/sobota 15.6. - 21.9.
Praha - Gerona QS 2190/1 2,10 hod 10/11 sobota/středa 15.6. - 18.9.
Transfer z letiště Gerona na pobřeží Costa Brava/Maresme do letovisek Tossa, Lloret, Malgrat, Santa Susanna a Pineda de Mar trvá cca 20-60 minut

MALLORCA Číslo letu Doba letu Délka pobytu Letové dny Sezóna

Praha - Palma de Mallorca QS 1164/5 2,30 hod 7/7 neděle/neděle 2.6. - 29.9.
Transfer z letiště Palma de Mallorca do letovisek na jihu: Can Pastilla, El Arenal, Santa Ponsa a Paguera trvá cca 20-60 minut

ISCHIA Číslo letu Doba letu Délka pobytu Letové dny Sezóna

Praha - Neapol QS 1012/3 1,50 hod 7/7 sobota/sobota 1.6. - 21.9.
Transfer z letiště Neapol vede do přístavu, odtud trajektem na ostrov Ischia (plavba trvá cca 60 minut) a dále autobusem do hotelu (cca 20-30 minut)

KERKYRA Číslo letu Doba letu Délka pobytu Letové dny Sezóna

Praha - Kerkyra  QS 1116/7 2,10 hod 7/7 sobota/sobota 8.6. - 28.9.
Praha - Kerkyra  QS 1116/7 2,10 hod 10/11 středa/sobota 5.6. - 28.9.
Transfer z letiště Kerkyra do letovisek Dassia, Barbati, Kassiopi, Sidari a Agios Georgios trvá cca 20-60 minut

... busem
Autobusová doprava je zajišťěna moderními a pohodlnými autobusy s klimatizací, WC, LCD monitory, DVD/CD přehrávačem, ledničkou 

a minibarem. Cesta NON STOP se zdravotními přestávkami u dobře vybavených motorestů. Během cesty jsou podávány teplé a studené nápoje 
za Kč. Na palubě autobusu je zástupce cestovní kanceláře, který Vás provází slovem i úsměvem až do místa Vašeho pobytu.

NÁSTUPNÍ MÍSTA COSTA BRAVA a ISCHIA: Náchod, Hradec Králové, Pardubice, Chrudim,  Čáslav, Kutná Hora, Kolín, Poděbrady, Nym-
burk, Mladá Boleslav, Jičín, Semily, Liberec, Jablonec nad Nisou, Praha, Beroun, Rokycany, Plzeň.

COSTA BRAVA TRASA: Praha - Plzeň - Rozvadov - Karlsruhe - Mulhouse - Lyon - Nimes - Perpignan - La Jonquera -  
Costa Brava (Tossa, Lloret, Blanes, Malgrat, Santa Susanna, Pineda) a zpět.

ISCHIA TRASA: Praha - Plzeň - Rozvadov - Mnichov - Innsbruck - Brenner - Padova - Florencie - Řím - Neapol - Pozzuoli  
(trajekt Pozzuoli - Casamicciola) - Forio a zpět.

RHODOS Číslo letu Doba letu Délka pobytu Letové dny Sezóna

Praha - Rhodos QS 1112/3 2,50 hod 7/7 pátek/pátek 7.6. - 4.10.
Praha - Rhodos QS 1112/3 2,50 hod 10/11 úterý/pátek 4.6. - 8.10.
Transfer z letiště Rhodos do letovisek Kalithea, Faliraki a Kolymbia trvá cca 20-40 minut

Na letiště Vás odveze MONATOUR AIRPORT EXPRES!
Pro členy TRAVELCLUBU MONATOUR platí zvýhodněná cena 300 Kč,  
ostatní klienti zaplatí 600 Kč. Počet míst je omezen!

Doprava
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AUTOBUSY TŘETÍHO TISÍCILETÍ

Dopřejte si na Vašich cestách za sluníčkem či za poznáním  
POHODLÍ, BEZPEČÍ A KOMFORT.  

S námi jezdíte moderními autobusy značky SETRA s klimatizací, WC, LCD monitory,  
DVD/CD přehrávačem, ledničkou a minibarem.

Dovolená začíná již na palubách našich autobusů. 
Naši usměvaví a zkušení řidiči  mají pro Vás připraveny ledově vychlazené  

či opojně horké nápoje,  „něco malého na kuráž“, a také teplé párky a polévky,  
které přijdou všem cestovatelům k chuti. 

S naší autobusovou f otilou se dálek nemusíte bát!



+420 222 260 951

2007 - 2011





V˘hodné parkování 
na leti‰ti v Praze pro 
klienty Monatour

Pozvěte své přátele na kávu či čaj.  
Jeden nápoj zaplatíte, druhý s láskou obdržíte.  
Kde? U Starbucks Coffee na letišti.



S námi odjedete/odletíte, dovolenou si pěkně užijete, pak se v klidu navrátíte.

10%15% Sleva
při koupi  
do 28. 02. 2013

Sleva
při koupi  
do 15. 02. 2013
* platí pro vybrané hotely 

8% Sleva
při koupi  
do 31. 03. 2013

Časové  
slevy

GO parking zdarma Dítě zdarma Výlet zdarma

Uvítací koktejlUsměvavý delegát

Senior -30% Novomanželé -20%

Cestovní pojištění

1+1 -20%

CK MONATOUR a.s. je pojištěna dle zákona č. 159/99 Sb. u pojišťovny UNIQA - www.uniqa.cz

Při koupi zájezdu  
do 28. 2. 2013 parkování  

u letiště GO parking zdarma. 
Počet míst je omezen.

Sleva pro seniory nad 60 let 
platí pro vybrané termíny 

a hotely. Počet míst je omezen, 
nelze uplatnit jiné slevy. 

Pro Vaše pohodlí na cestách 
nabízíme komplexní cestovní 

pojištění VZP za 30,- Kč/os/den

Po příjezdu do hotelu jste 
srdečně zváni na skleničku 

lahodného moku

Platí pro 1 dítě se 2 osobami při 
koupi zájezdu do 28. 2. 2013.  
Počet míst je omezen, nelze 

uplatnit jiné slevy.

Sleva pro 1 dítě cestující  
s 1 dospělou osobou  
platí po celou sezonu.  

Nelze uplatnit jiné slevy.

Po celou Vaši dovolenou o Vás 
bude pečovat zkušený a usměvavý 

delegát CK Monatour

Získá každý klient při koupi  
zájezdu do 31. 3. 2013.  

Nechte se překvapit.

Sleva pro novomanžele  
platí při doložení oddacího listu 

vydaného v roce 2013.  
Nelze uplatnit jiné slevy.

Proč právě s námi?

Již nemusíte čekat na letišti v dlouhé frontě na Vaše cestovní dokumenty. Kompletní cestovní odbavení Vám 
zašleme týden před odletem na Váš email do pohodlí Vašeho domova. Po příjezdu na letiště se půjdete 

rovnou odbavit „s jedním listem papíru“ k Vaší odletové přepážce. Přejeme Vám šťastný let!



Cestovní kancelář Monatour:
Pražská 165, 280 02  Kolín 1, tel.: 321 71 81 71

Jaselská 67, 293 01  Mladá Boleslav, tel.: 326 328 328
Náměstí Přemyslovců 169, 288 00 Nymburk, tel.: 325 512 597

Valdštejnovo náměstí 88,  506 01 Jičín, tel.: 493 538 818

Monatipy
šest zážitků, které stojí zato ochutnat

www.monatour.cz

Novinky a svěží zájezdy každý den na

PALMASOL
Benalmádena

PARC HOTEL  
LA VILLA
Forio

CLUB  
SUMMER TIME
Sidari

ALFA BEACH 
Kolymbia

ALBA SELEQTTA
Lloret de Mar BEVERLY PLAYA

Paguera



Dámy a pánové

vítáme Vás v Klubu cestovatelů MONATOUR. Tento klub Vám přináší řadu zajímavých 
slev a výhod, milá překvapení a každý rok nový zájezd. Děkujeme Vám za Vaši přízeň 
a těšíme se na shledanou s Vámi na cestách s MONATOUREM.
Exkluzivní kartu TRAVELCLUB získávají všichni klienti starší 18ti let, kteří vycestovali 
s Monatourem alespoň třikrát. V budoucnu ji můžete získat i Vy, kteří v tuto chvíli držíte 
náš katalog v rukou poprvé.

Výhody pro držitele karty TRAVELCLUB MONATOUR pro rok 2013:
•  Sleva 10 % na poznávací, pobytové a relaxační zájezdy z katalogové nabídky
•  Sleva 50 % na jednodenní adventní zájezdy
•  Dárek, který na cestách potěší a přijde vhod
•  Parkování u letiště ZDARMA, nebo transfer za zvýhodněnou cenu

Jak získat cestovatelskou kartu se dozvíte na www.monatour.cz
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