
léčivá ISCHIA
voňavá KERKYRA
ohnivá ANDALUSIE
divoká COSTA BRAVA
čarokrásná ČERNÁ HORA

U MOŘE
POD SLUNCEM

NA PLÁŽI

Novinky a svěží zájezdy každý den na

MARIPINS
Malgrat de Mar 2015

MYNADOVOLENÉ

... to je zážitek!



Mgr. Simona Černušáková        Ing. Roman Škrabánek Eva, Šárka, Kristýna a Karin

Navštivte náš nevšední svět cestování na www.monatour.cz

GO parking, 
parkování u letiště 
Vám věnujeme zdarma 
při koupi zájezdu 
do 28.2.2015

Cestujete-li s dětmi,  
můžete využít 
nabídky dítě zdarma  
při koupi zájezdu 
do 28.2.2015.

Cestujete-li bez dětí, 
získáte slevu 15 % 
u vybraných hotelů 
při koupi zájezdu 
do 15.2.2015

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.

& Monateam

Sbalte si kufry, letíte!
Máme slevy pro každého z Vás ...



S Monatourem mě pojí nejenom přátelství, ale i společná vášeň 
pro cestování a všechno, co voní Španělskem. Ať už je to ohnivé 

fl amenco, španělská kytara či lahodné víno a lidé se srdcem na dlani.

S Monatourem na cestách jsem prostě rád.

Radim Schwab
zpěvák a herec
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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 členství v TRAVELCLUBU získávají všichni klienti starší 18ti let, kteří vycestovali s Monatourem 

alespoň třikrát. V budoucnu jej můžete získat i Vy, kteří v tuto chvíli držíte náš katalog v rukou poprvé.

Výhody pro držitele VIPky TRAVELCLUB MONATOUR pro rok 2015:
•  Sleva 10 % na pobytové zájezdy a zájezdy Formule 1 z katalogové nabídky

•  Sleva 5% na poznávací a relaxační zájezdy z katalogové nabídky

•  Sleva 50 % na jednodenní adventní zájezdy ve vybraných termínech

•  Cestovatelský dárek, který potěší a přijde vhod

VIP výhody monabus
•  Garance Vašeho oblíbeného místa 

•  Uvítací lahvička dobrého vína

•  Šálek osvěžující kávy s malou sladkostí navíc

VIP výhody letadlo
•  Go parking u letiště zdarma

Jak získat cestovatelskou VIPku? 
Dozvíte se na www.monatour.cz

Výhody pro držitele VIPky TRAVELCLUB MONATOUR pro rok 2015:
•  Sleva 10 % na pobytové zájezdy a zájezdy Formule 1 z katalogové nabídky

TRAVELCLUB pro ty, kteří s námi cestují
a již léta nám důvěřují ...

AUTOBUSOVÁ FLOTILA MONATOUR



POHODLÍ, BEZPEČÍ A KOMFORT. 
S námi jezdíte moderními autobusy zn. SETRA s klimatizací, WC, LCD monitory, lednicí a minibarem.

Cestování začíná již na palubách našich autobusů. 
Naši usměvaví a zkušení řidiči  mají pro Vás připraveny ledově vychlazené či opojně horké 

nápoje, štamprličku pro dobrou náladu, a také teplé párky a polévky, které přijdou všem k chuti. 

Rezervujte si místo v předních řadách busu za 299,- Kč

S naší autobusovou  ot ilou se dálek nemusíte bát!

Španělská tanečnice Bailarina, Setra 515 HD, autobus roku 2014 
je novým přírustkem v monatourovské fl otile. V originálním roztančeném designu ji budete 

potkávat na silnicích a dálnicích nejenom na cestách do Španělska.

AUTOBUSOVÁ FLOTILA MONATOUR
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NOVINKA 2015

Objevte čarokrásnou Černou Horu, půvabnou malou zemi na Jadranu, která svou 
rozmanitostí patří k nejkrásnějším v Evropě. Před Vašimi zraky se bude odehrávat obrovské 
přírodní divadlo s nezapomenutelnými sceneriemi, strhujícími výhledy i neuvěřitelnými 
panoramaty, které zůstanou navždy zapsány ve Vašich srdcích. Divoké hory, průzračná 
jezera, hluboké kaňony, ale také písčité pláže, starobylá orientální města, venkovské kostely 
a neuvěřitelně pohostinní lidé tak, jak na Jadranu bývá zvykem. 

Po celý červenec a srpen busem i letadlem
do kvalitních hotelů ***/**** za zaváděcí cenu!

již od 8.990,-
dítě zdarma!

Více informací na
www.monatour.cz 

ČERNÁ HORA



Andaluská inspirace
Tam na jihu Pyrenejského poloostrova se rozkládá ohnivá 

a svůdná země se jménem Andalusie. Její břehy omývá Středozem-
ní 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 Guadal-
quivir. Jsou to Sevilla, Córdoba a Granada, po staletí střežená za-

sněženými vrcholy pohoří Sierra Nevada. 
Andalusie je ohnivá jako krásná tanečnice 
flamenca, je opojná jako sklenka lahod-
ného vína Málaga a je divoká jako korida, 
která se zde zrodila. 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: fl amenco

Je ohnivá jako fl amenco, 
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 vede-
ní Katolickými veličenstvy. Po  staletí tu v  harmonii soužívali arabové, křesťané 
i židé. Jedni stavěli pohádkové mešity s vysokými minarety a druzí je přeměňovali 
v gotické katedrály s elegantními zvonicemi. Mezitím přicházeli bohatí židé a za-
kládali svá města s bohatě zdobenými synagogami. Tady se zrodila Córdoba, Se-
villa, Granada, perly ležící na řece Guadalquivir pod zasněženými vrcholky pohoří 
Sierra Nevada. 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 přij de hlad, tak společně objednají rozmanité 
talířky zvané „tapas“, jež překypují různými chuťovkami z moře i pevniny. Naladěni, 
ovíněni po půlnoci odcházejí do klubu Tablao tančit fl amenco. Zde nechybí kytara, 
vějíře 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 nicnedě-
láním, objednají 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

12.10. Día de la Hispanidad

Andalusie

• Granada
• Ronda

• Córdoba

Gibraltar •
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• Málaga
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Krásné a turisty vyhledávané přímořské letovisko s  dlouhými písčitými 
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 archi-
tektura čtvrti La Torre, která po setmění ožívá, a  původní kolorit rybářské 
čtvrti La Carihuela, která naopak láká k ochutnání typických „pescaitos fri-

Malebné prázdninové letovisko se dvěma velkými plážemi a několika 
menšími, s roztroušenými skalisky, téměř splývá se sousedním Torremoli-
nos. Bylo vystavěno na pobřeží Costa del Sol jako část horské vesničky Be-
nalmádena 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 restauracemi 

Nejznámější a  nejelegantnější letovisko na  pobřeží Costa del Sol, ležící 
v krásně upravené zeleni se slavnou pobřežní promenádou a těmi nejlepší-
mi plážemi, se nachází 46 km jižně od Málagy. Za nejlepší z 29 pláží se poklá-
dá 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 neobyčejným vku-
sem sklouben tradiční andaluský styl s maurskými vlivy a moderní výstav-

tos“. 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?

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

ba. Kousek odtud se nachází rybářský přístav 
Puerto Banus proměněný v luxusní místo, s pří-
stavní hrází a  spoustou vybraných restaurací. 
Proč nezajít po setmění právě sem, na sklenič-
ku se světovými celebritami?

Torremolinos

Benalmádena Costa

Marbella
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-15%
sleva

DÍTĚ
ZDARMA

Ozdobou andaluské kuchyně jsou křehoučké smaženky churros, které si namáčíte v rozehřáté čokoládě 
či obalujete v cukru. A když vám zachutnají, můžete si je připravit i doma. Do 3 dcl lehce osolené vody 
přidáte 1 lžíci cukru a půl sáčku vanilkového cukru a přivedete k varu. Do vroucí vody za stálého míchání 
přimícháte asi ¼ kg hladké mouky a vaříte, dokud se těsto nepřestane lepit na stěny kastrolu. Do odsta-
vené a zchladlé hmoty vmícháte 2 vejce. Na pánvi rozehřejete olej a pomocí cukrářského sáčku vytváříte 
ze směsi trubičky, které smažíte do zlatova.

Churr os
Ozdobou andaluské kuchyně jsou křehoučké smaženky churros, které si namáčíte v rozehřáté čokoládě 
či obalujete v cukru. A když vám zachutnají, můžete si je připravit i doma. Do 3 dcl lehce osolené vody 
přidáte 1 lžíci cukru a půl sáčku vanilkového cukru a přivedete k varu. Do vroucí vody za stálého míchání 
přimícháte asi ¼ kg hladké mouky a vaříte, dokud se těsto nepřestane lepit na stěny kastrolu. Do odsta-
vené a zchladlé hmoty vmícháte 2 vejce. Na pánvi rozehřejete olej a pomocí cukrářského sáčku vytváříte 
ze směsi trubičky, které smažíte do zlatova.

99

Hotely Benalmádena 

Náš tip
PALMASOL***
Benalmádena

PLUS

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 citrusovníky. 
K pohodové dovolené přispěje i ce-
lodenní animace a  večerní tanec 
pro všechny.
Pokoj: Velmi pěkné klimatizované 
2-lůžkové pokoje (možnost 1-2 při-
stýlek) jsou s  příslušenstvím, tele-
fonem, fénem, TV/SAT, trezorem 
(za poplatek) a balkonem.
Stravování: Polopenze formou 
bohatých švédských stolů. 
ALL INCLUSIVE za příplatek 
(1. dítě má all inclusive zdarma)



ROYAL  
AL ANDALUS****
Torremolinos

Hotely Torremolinos

Poloha: Velkoryse pojatý luxusní 
hotel v  samotném srdci „Sluneč-
ního pobřeží“ nabízí nevšední do-
volenou i  pro náročnější klienty.  
Pouhých 300  m od hotelu najdete 
slavnou pláž „La Carihuela“. Krát-
kou pěší procházkou dojdete za 
několik minut do živého centra ob-
líbeného Torremolinos s obchůdky, 
restauracemi a  do vyhlášeného 
flamenco baru Pepé Lopéz.
Hotel: K  relaxaci poslouží rozlehlá 
zahrada s palmami a jezírkem. Hos-
té naleznou osvěžení v bazénu s le-
hátky a  slunečníky. Malé hosty po-
těší dětský bazén, miniclub a pestrý 
program animací. Samozřejmostí 
je recepce, společenská místnost 
a  bar v  typicky španělských bar-
vách. Nechybí ani prostorná jídelna, 
kde kuchař připraví vybrané speci-
ality přímo před očima hostů. 
Pokoj: Prostorné klimatizované 
2-lůžkové pokoje (možnost 1-2 při-
stýlek) jsou s příslušenstvím, fénem, 
telefonem, LCD/SAT, balkónem, mi-
nibarem a trezorem (za poplatek). 
Stravování: Polopenze formou 
bohatých švédských stolů. ALL 
INCLUSIVE za příplatek (1. dítě 
má all inclusive zdarma) 

-15% 
sleva DÍTĚ 

ZDARMA

10



Symbolem Granady je granátové jablko, aromatické ovoce se sladkokyselou chutí. Granátovníky jsou 
menší stromy rostoucí především ve Středozemí. Jablíčko má průměr asi 12 cm a pod tvrdou slupkou 
ukrývá až 600 šťavnatých semínek. Z granátových jablek se získává lahodná šťáva, ze které se připra-
vují  koktejly a také známý sirup – grenadina. Jablko bylo odedávna symbolem plodnosti a má zázračné 
a léčivé účinky.

Granátové jablko

PARASOL 
GARDEN***
Torr emolinos

Poloha: Oblíbený hotel se rozklá-
dá 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  skle-
ničce sherry. 
Hotel: Je proslulý přátelskou at-
mosférou a  kvalitními službami. 
Každého okouzlí palmovou zahra-
dou s několika bazény, anglickým 
trávníkem a  doškovými sluneč-
níky s  pohodlnými lehátky přímo 
pod nimi. Hosté ocení prostornou 
jídelnu s  vyhlášenými specialita-
mi.
Pokoj: Pěkné klimatizované  2-lůž-
kové pokoje (možnost 1-2 při-
stýlek) s  květinovým dekorem 
jsou s  příslušenstvím, telefonem, 
TV/SAT a  balkonem s  výhledem 
na bazén, do zahrady nebo okolí.
Stravování: Polopenze formou 
bohatých švédských stolů. 
ALL INCLUSIVE za příplatek 
(1. dítě má all inclusive zdarma)
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Hotely Torr emolinos

-15%
sleva DÍTĚ

ZDARMA



PUENTE REAL****
Torremolinos

Poloha: Elegantní hotel se nachá-
zí přímo na palmové promená-
dě, 20 m od široké písečné plá-
že, v  turisty oblíbené čtvrti Playa-
mar. V okolí hotelu je mnoho barů, 
restaurací a  obchodů. Příjemnou 
procházkou se dostanete do živé-
ho centra Torremolinos.
Hotel: Hotelový komplex sestává 
ze 3 budov a rozkládá se ve velké 
zahradě se 2 venkovními bazény 
(jeden se slanou vodou) a sluneč-
ní terasou s  lehátky a  palmami. 
Zázemí hotelu tvoří vstupní hala 
s recepcí, restaurace, bar u bazé-
nu, dětský bazén a  dětské hřiště, 
fitness, biliár a herna. Hotel pořá-
dá po celý den animační progra-
my, sportovní aktivity a společen-
ské aktivity.
Pokoj: Moderní klimatizované 
2-lůžkové pokoje (možnost 1-2 při-
stýlek) jsou s příslušenstvím, tele-
fonem, lednicí, fénem, TV/SAT, tre-
zorem (za poplatek) a balkónem.
Stravování: Polopenze formou 
bohatých švédských stolů.

Hotely Torremolinos
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TROPICANA****
Torremolinos

Poloha: Velmi kvalitní hotel leží 
u krásné písečné pláže na přímoř-
ské promenádě, jen pár metrů od 
proslulé rybářské čtvrti La  Cari-
huela. Zaujme nejenom svou po-
lohou, ale i  atmosférou tropické 
zahrady, která připomíná malý 
ráj, daleko od ruchu všedního dne. 
Hotel: Ozdobou hotelu je bazén 
ve tvaru laguny v  tropické zahra-
dě s  palmami, banánovníky a  do-
škovými slunečníky. Předností je 
i vlastní Beach Club přímo na plá-
ži. K zázemí hotelu patří klimatizo-
vaná vstupní hala s recepcí, výtah, 
stylová restaurace Mango a  kok-
tejl bar u  bazénu. Tropicana na-
bízí svým hostům výjimečný do-
volenkový zážitek v  podobě skvě-
lého servisu a výborné gastrono-
mie. Klienti mohou využívat služeb 
sousedního partnerského hotelu 
Amaragua.
Pokoj: Příjemné klimatizované 
2-lůžkové pokoje (možnost 1 při-
stýlky) jsou s  příslušenstvím, te-
lefonem, fénem, TV/SAT, miniba-
rem, trezorem (za poplatek) a bal-
konem či terasou.
Stravování: Polopenze formou 
bohatých švédských stolů

NOVINKA

NOVINKA



AMARAGUA****
Torr emolinos

Poloha: Krásný hotel s  jedineč-
nou atmosférou sestává ze dvou 
budov, nachází se přímo u nej-
krásnější písečné pláže La  Ca-
rihuela. Procházkou po prome-
nádě dojdete do Puerto Marina 
s obchůdky, bary a restauracemi. 
Hotel je ideální svou polohou pro 
všechny věkové kategorie i ná-
ročné klienty.
Hotel: Na  první pohled Vás za-
ujme rozlehlá exotická zahrada 
s  velkým bazénem, a  také menší 
bazének pro děti. Relaxovat mů-
žete na  sluneční terase či v  jed-
nom z  hotelových barů. Své tělo 
nechte hýčkat ve  Spa & Beauty 
centru (za  poplatek), který nabí-
zí krytý bazén s  mořskou vodou, 
jacuzzi, saunu, turecké lázně, 
masáže a  zkrášlovací procedury. 
Večery Vám zpestří živá hudba. 
Pro aktivní klienty jsou připraveny 
animační programy, fi tness, teni-
sové kurty či golfová hřiště v okolí. 
Pokoj: Prostorné, stylově zaří-
zené 2-lůžkové pokoje (možnost 
přistýlky) s  klimatizací, jsou vy-
baveny   příslušenstvím,  fénem, 
TV/SAT, telefonem a  balkonem. 
Trezor a  minibar je za  poplatek. 
Za příplatek lze objednat rodinný 
pokoj (2 dospělí a 2 děti).
Stravování: Polopenze formou 
bohatých švédských stolů.

DOPORUČUJEME

Celosvětově velmi cenění Kartuziáni, koně čisté španělské rasy, jsou výsledkem šlechtitelské snahy mni-
chů kartuziánů již od 14. století. Centrem chovu je město Jerez de la Frontera, kde se nachází Královská 
andaluská škola jezdeckého umění. Kůň se učí „tančit“ tři roky a s výukou se začíná ve věku dvou let. 
Tančí na klasickou i fl amencovou hudbu a leckdy svým uměním předčí i nejlepší španělské tanečníky.

Kartuziáni
Celosvětově velmi cenění Kartuziáni, koně čisté španělské rasy, jsou výsledkem šlechtitelské snahy mni-
chů kartuziánů již od 14. století. Centrem chovu je město Jerez de la Frontera, kde se nachází Královská 
andaluská škola jezdeckého umění. Kůň se učí „tančit“ tři roky a s výukou se začíná ve věku dvou let. 
Tančí na klasickou i fl amencovou hudbu a leckdy svým uměním předčí i nejlepší španělské tanečníky.
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Hotely Benalmádena
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LOS PATOS ****
Benalmádena

Poloha: Renovovaný hotel se rozkládá 
v residenční zóně  Benalmádeny, pou-
hých 200 m od krásné písečné pláže 
a nedaleko jachetního přístavu Puerto 
Marina. Je obklopen krásnou zahra-
dou s  novým a jedinečným aquapar-
kem se skluzavkami a tobogány. Tento 
hotel je ideální pro rodiny s  dětmi, 
neboť se nachází v  těsné blízkosti 
delfinária Selwo Marina a lunaparku 
Tivoli World. 
Hotel: Klienty zaujme moderní interiér 
ve středomořských barvách, hotelové 
obchůdky s  oblečením a suvenýry, 
příjemná a prostorná jídelna, krásně 
barevný dětský koutek s programem. 
Relaxovat můžete na sluneční terase 
či v  nových bazénech anebo na baru 
při lahodném koktejlu. Hotel pořádá 
celodenní animace. Rodiny s  dětmi 
jistě překvapí hotelový aquapark 
o rozloze 750 m2, kde najdou bazény 
s pirátskou lodí, palmovým ostrovem, 
mořským hadem, delfínem a písečnou 
pláží, dále vodní lagunu s rozmanitými 
skluzavkami a tobogány.
Pokoj: Moderní klimatizované 2- lůž-
kové pokoje (možnost 1-2 přistýlek) 
s  příslušenstvím, telefonem, fénem, 
ledničkou, TV/SAT, trezorem (za po-
platek) a balkonem poslouží k  Vaší 
pohodové dovolené.
Stravování: Polopenze formou bo-
hatého bufetu. ALL INCLUSIVE za 
příplatek.

VILLASOL***
Benalmádena

Poloha: Menší hotel s  přátelskou 
atmosférou zaujme výhodnou 
polohou nad přímořskou prome-
nádou, pouhých 50 m od písečné 
pláže, kam sejdete po schodech. 
V  okolí naleznete obchůdky, bary 
a  restaurace. Do přístavu Puerto 
Marina s  podmořským akvariem 
se dostanete krátkou procház-
kou.
Hotel: Hotel potěší panoramatic-
kou terasou s  bazénem, lehátky 
a  slunečníky. Osvěžení poskytne 
bar s  lahodnými koktejly. Zázemí 
hotelu tvoří vstupní hala s recepcí, 
výtahy, stylový bar-salon a jídelna 
s výbornou kuchyní.
Pokoj: Klimatizované 2-lůžkové 
pokoje (možnost 1 přistýlky), jsou 
s  příslušenstvím, fénem, SAT/TV, 
trezorem (za poplatek), telefo-
nem, balkonem či terasou. Větši-
na pokojů má boční nebo přímý 
výhled na moře.
Stravování: Polopenze formou 
švédských stolů.

NOVINKA



MELIÁ COSTA  
DEL SOL****
Torremolinos
Poloha: Atraktivní a  vkusně zaříze-
ný hotel se nachází přímo na břehu 
moře, u  krásné a  známé písečné 
pláže Bajondillo. Malou procház-
kou se dostanete do  živého centra 
Torremolinos a  oblíbené rybářské 
čtvrti La Carihuela.
Hotel: Pouhých 20 m od  pláže se 
nachází sluneční terasa s bazénem, 
anglický trávník s  lehátky, exotický 
bar, kde mohou hosté relaxovat 
u sleničky lahodné piňa colady. Ho-
tel zaujme novým designem s anda-
luzskými motivy, prostornou vstupní 
halou s  recepcí, lobby barem s  po-
sezením a prosluněnou jídelnou. Do-
volenou si můžete zpestřit širokou 
nabídkou animačních programů 
(lukostřelba, kurzy přípravy paelly 
a  sangrie, studium španělštiny či 
představení flamenca) či návštěvou 
exklusivního wellness centra s  vy-
hlášenou thalassoterapií.
Pokoj: Velmi komfortní, klimatizo-
vané 2-lůžkové pokoje (možnost 
přistýlky) jsou s  příslušenstvím, te-
lefonem, fénem, TV/SAT, minibarem, 
trezorem a  balkónem s  výhledem 
na  moře (na  vyžádání připojení 
WiFi).
Stravování: Polopenze formou bo-
hatých švédských stolů.

DOPORUČUJEME

-15% 
sleva

Hotely Torremolinos
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MARBELLA  
PLAYA****
Marbella

Hotely Marbella

Poloha: Nevšední hotel přímo u ši -
ro ké písečné pláže je vystavěn 
v maursko-andaluském stylu. 
Jako mořská vlna je obklopen ve-
selými barevnými domečky a pal-
movým hájem. Do centra elegant-
ní Marbelly či Puerto Banús se do-
stanete městským autobusem, 
který staví pár metrů od hotelu.
Hotel: Splní sen o exotické dovo-
lené přímo na břehu moře. Hote-
loví hosté najdou osvěžení v ně-
kterém z hotelových bazénů, ro-
manticky se zasní v perličkové 
lázni a odpočinek naleznou na slu-
neční terase pod stínem vzrost-
lých palem. Hotel pořádá veselé 
animace ve dne v noci pro všech-
ny bez rozdílu věku. Nejmenší mo-
hou zavítat do kina s popcornem, 
navštívit školku vaření anebo stát 
se hvěz dou cir ku so vého předsta-
vení, a pro ty vět ší jsou připraveny 
kurzy aerobiku, stepování, ranní 
jóga či tematické párty. Přednos-
tí hotelu je krásná písečná pláž 
s  plážovým klubem a barem pod 
palmami.
Pokoj: Komfortní, prostorné kli-
matizované 2-lůžkové pokoje ve 
středomořských barvách (mož-
nost 1-2 přistýlek) jsou s příslu-
šenstvím, telefonem, TV/SAT, fé-
nem, minibarem,  trezorem (za 
po platek) a terasou či balkonem. 
Pokoje se nacházejí jak v  hl av ní 
budově, tak v přilehlých bungalo-
vech v krásné kvetoucí zahradě.
Stravování: Polopenze formou 
bohatých švédských stolů. 
ALL INCLUSIVE za příplatek.
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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. 

SEVILLA: Tento výlet Vás zavede do srdce Andalusie, do města flamenca a býčích zápasů, do Sevilly, le-
žící 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 
nezapomenutelný zážitek. Všichni, kdo navštíví Sevillu, musí vidět někdejší mešitu, přestavěnou na kated-
rálu, 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 arkádami, 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 nejvyhledávanější 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  ob-
louky 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 
rozkládá 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 mikrobu-
sem na vyhlídkové 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 obchodech. Co dodat? Snad jen, že Britové tu zůstanou stejně dlouho jako bez-
ocasé 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 
kontinentu. 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 ob-
chůdky se smluvními cenami a ochutnáte tradiční marocká jídla. Chybět nebude ani návštěva 
tkalcovny koberců 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 břehu Středozemního moře, nabízí téměř vše: od zelených bulvárů po kvetoucí zahrady, od sta-
robylých 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 „Jed-
noruká“, 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 
Sierra 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-re-
nesanční 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 pa-
horku 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 Naza-
ríes, který ukrývá sály vykládané mozaikami, s mnoha stinnými nádvořími a zahradami se zurčící vo-
dou. 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 Benalmá-
dena. Skluzavky a tobogány, bazény s vlnobitím a divoká řeka…To vše a ještě mnoho víc Vás čeká! 
Zažijete den plný legrace a vodních radovánek.

DOVOLENKOVÝ PROGRAM

17



Španělská inspirace
Je to krásná a  nevšední země, ležící na Pyrenejském poloost-

rově. Je to kousek exotiky na evropském kontinentě, země, která 
dala světu ohnivé fl amenco a divokou koridu. Je to země, o které se 
zpívá a jejíž název zpěvně zní – ESPAŇA. Země srdečných a poho-
dových lidí, kteří ze všeho nejvíce ctí odpolední odpočinek „siestu“, 

nade vše milují svátky „fi estu“ 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 re-
zervace 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 kláštery Montserrat a Poblet, zapomenutými vesnicemi a čtyř-
mi 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 aceitu-
nas, nepostradatelné olivy naložené dle rodinné receptury.

Nejveselejší období roku přichází s létem, kdy všichni slaví lidové svátky fi estas, 
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

Dragon od Gaudího
La Moreneta, Sant Jordí

– mistrovské dílo od Antonia Gaudí-

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 pal-

mové promenádě nebo zajděte do starého 
města s  gotickým kostelem Sant Roma 
a  spletí malebných uliček a  půvabných zá-
koutí stvořených 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 Barcelony. 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 Calelly nebo Santa Susanny. Ide-
ální letovisko pro rodiny s  dětmi a klienty, 
kteří chtějí strávit 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, 
necelých 55 km severně od Barcelony. Objevte krásu kouzelných uli-

ček starého Malgratu, vzdáleného pouhých 
pár kroků od Santa Susanny a  nebo se vy-
dejte na dobrodružný výlet pobřežní rychlo-
dráhou do sousedních letovisek či do lákavé 
Barcelony. Rodiny s dětmi jistě potěší blízký 
mořský svět Marineland.

Za mořem
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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 cen-
tra města a  křivolakých uliček 
s  malebnými restauracemi, ka-
várnami, cukrárnami a tradičními 
obchůdky. 
Hotel: Zázemí hotelu tvoří pro-
storná recepce s výtahem, klima-
tizovaná jídelna a  příjemný bar 
salon. K  odpočinku mohou hote-
loví hosté využít sluneční terasu 
s  lehátky, bazénem, dětským ba-
zénkem a menším barem. Rodiny 
s dětmi potěší i dětské hřiště a mi-
niklub. Nechybí ani tenisové kurty, 
biliár a  stolní tenis. Hotel pořádá 
animační programy.
Pokoj: Moderně zařízené klimati-
zované 2-lůžkové pokoje (možnost 
1-2 přistýlek) jsou vybaveny příslu-
šenstvím, TV/SAT, telefonem, bal-
konem 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 ho-
telů, Tossa Beach a  kompletně 
zrenovovaného Tossa Center. Leží 
v klidu a zeleni starého města, ne-
celých 150 m od proslulé tosské 
pláže, která se pyšní modrou vlaj-
kou, 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, 
vířivka, dva bar-salony a prostor-
ná jídelna s vynikající středomoř-
skou kuchyní. Hotel pořádá roz-
manité 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

Hotely Tossa de Mar

ALL
INCLUSIVE

v ceně

PLNÁ 
PENZE
v ceně
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Katalánci měli vždy blízko k  Francii. O tom svědčí i cava – místní obdoba francouzského champagne. 
Katalánské šumivé víno, které se vyrábí stejnou metodou jako jeho slavnější francouzský vzor, pochá-
zí původně z  oblasti Penedés. Dodnes se vyrábí především v  Katalánsku (asi 90 %) a může být ze tří 
schválených odrůd: Xarelo s výraznějšími kvasinkami a alkoholem, Macebéo chutí připomínající ovoce 
a Parrellada s výrazným květinovým aroma.

Cava
Katalánci měli vždy blízko k  Francii. O tom svědčí i cava – místní obdoba francouzského champagne. 
Katalánské šumivé víno, které se vyrábí stejnou metodou jako jeho slavnější francouzský vzor, pochá-
zí původně z  oblasti Penedés. Dodnes se vyrábí především v  Katalánsku (asi 90 %) a může být ze tří 
schválených odrůd: Xarelo s výraznějšími kvasinkami a alkoholem, Macebéo chutí připomínající ovoce 
a Parrellada s výrazným květinovým aroma.

Poloha: Renovovaný hotel upou-
tá svou polohou na malé vyvýše-
nině uprostřed starého města 
s  kouzelnými výhledy na moře, 
pouhých 250 m od krásné píseč-
né pláže a  palmové promenády. 
Je vyhledáván stálými klienty pro 
vynikající 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 na-
bízí vstupní halu s kopulí, skalním 
vodopádem a panoramatický-
mi výtahy, prostornou jídelnu 
Mediterraneo a koktejlový bar 
Tropical. Relaxovat můžete v  ho-
telovém wellness (krytý bazén, 
jacuzzi, fi nská sauna a  turecká 
lázeň) za poplatek.
Pokoj: Komfortní klimatizované 
2-lůžkové pokoje (možnost 1-2 při-
stýlek) jsou s  příslušenstvím, fé-
nem, TV/SAT, telefonem, trezorem 
(za poplatek) a balkonem. Lednice 
/minibar je za poplatek.
Stravování:  Polopenze formou 
bohatých švédských stolů (nápoje 
k večeři nejsou v ceně). 
ALL INCLUSIVE za příplatek

Hotely Lloret  de Mar

-15%
sleva

DOPORUČUJEME
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Náš tip
ALBA 
SELEQTTA****
Lloret  de Mar



SUN VILLAGE****
Lloret de Mar

Poloha: Renovovaný hotel na 
prosluněném místě je zajímavou 
volbou pro prožití příjemné dovo-
lené. Nachází se na malé vyvýšeni-
ně s nevšedními výhledy na Stře-
dozemní moře, pouhých 250 m od 
písečné pláže a malebné zátoky 
Sa Caleta pod lloretským hradem. 
Krátkou procházkou se dostanete 
do živých uliček či na palmovou 
promenádu, kde si v klidu vychut-
náte džbánek osvěžující sangrie.
Hotel: Hoteloví hosté ocení dvě 
sluneční terasy s  bazény, lehátky 
a bazénovým barem. K  dispozici 
je prostorná vstupní hala s recep-
cí a výtahem, bar a klimatizovaná 
jídelna s cooking show, kde se vy-
brané pochoutky připravují přímo 
před očima hostů.
Pokoj: Příjemné klimatizované 
2-lůžkové pokoje (možnost 1-2 
přistýlek) jsou s  příslušenstvím, 
fénem, TV/SAT, telefonem, bal-
kónem a trezorem (za poplatek). 
V některých pokojích je k dispozici 
wi-fi připojení.
Stravování: ALL INCLUSIVE 
program

Hotely Lloret de Mar / Malgrat de Mar

ALL
INCLUSIVE

v ceně
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AMARAIGUA****
Malgrat de Mar

Poloha: Menší dvoupatrový hotel 
s  přátelskou atmosférou má vý-
hodnou polohu přímo na pláži. Od 
letošní sezóny je určen pouze pro 
dospělou klientelu (a  mládež od 
16 let), která si na dovolené chce 
vychutnat klid a  pohodu. Uděláte 
jen pár kroků a jste ve starobylém 
Malgratu či na živé promenádě 
s obchody, restauracemi a oblíbe-
nými diskotékami. 
Hotel: Klientům je k dispozici roz-
lehlá zahradní terasa s  bazénem 
a lehátky, venkovní snack bar s all 
inclusive a  lahodnými koktejly po 
celý den. Překvapí i moderní pro-
sklená jídelna a  TV salony, lobby 
bar a vstupní hala s recepcí. Hotel 
pořádá celodenní program a  te-
matické večery pro všechny.
Pokoj: Moderní klimatizované 
2-lůžkové pokoje (možnost při-
stýlky) jsou s  příslušenstvím, 
telefonem, fénem, TV/SAT, trezo-
rem za poplatek a  balkonem či 
terasou, s výhledem na moře či do 
zahrady.
Stravování: ALL INCLUSIVE 
program v ceně

ALL
INCLUSIVE

v ceně

DÍTĚ 
ZDARMA

-15% 
sleva

ADULTS 
ONLY



SAVOY  
BEACH CLUB***
Lloret de Mar

PLUS

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 s  vodními sporty 
a plážovými bary a 5 min pomalé 
chůze od palmové zátoky Cala 
Banys. Krátkou procházkou se 
dostanete do starého města či do 
botanické zahrady Santa Clotilde 
v lůně krásné přírody.
Hotel: Zázemí hotelu tvoří klima-
tizovaná vstupní hala s  recepcí, 
2 výtahy, bar-salon s TV a příjem-
ná jídelna s výhledem do zahrady. 
Klienti ocení výbornou kuchyni 
s  cooking show a  plážový servis 
v  podobě slunečníku a  2 skláda-
cích lehátek zdarma k  zapůjčení 
na recepci.
Pokoj: Příjemné klimatizované 
2-lůžkové pokoje (možnost 1-2 
přistýlek) ve stylu žlutomodré ro-
mance jsou s  příslušenstvím, fé-
nem, telefonem, TV/SAT, trezorem 
(za poplatek) a balkonem.
Stravování: ALL INCLUSIVE 
program

Hotely Lloret de Mar
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ALL
INCLUSIVE

v ceně

DÍTĚ 
ZDARMA

-15% 
sleva



ROYAL SUN****
Santa Susanna

Poloha: Oblíbený hotel s výjimeč-
nou polohou přímo na písečné 
pláži se nachází v  srdci letoviska 
Santa Susanna. Leží jen pár kroků 
od dlouhé přímořské promenády 
s obchůdky, bary a restauracemi.
Hotel: Plážovou atmosféru do-
tváří sluneční terasa s  palmami 
a rozlehlý bazén se snack barem, 
vyhlášenými tapas a  koktejly. Kli-
entům je k  dispozici prostorná 
vstupní hala s  recepcí, moderní 
jídelna, TV salony a miniklub.
Pokoj: Standardní klimatizované 
2-lůžkové pokoje (možnost 1-2 
přistýlek) jsou s  příslušenstvím, 
fénem, telefonem, TV, trezo-
rem a  minibarem (za poplatek) 
a  balkonem. Většina pokojů je 
s přímým či bočním výhledem na 
moře.
Stravování: Polopenze formou 
bohatých švédských stolů. Nápoje 
k večeři nejsou v ceně.

Hotely Malgrat de Mar
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Hotely Santa Susanna

NOVINKA



Hotely Malgrat de Mar

SORRADOR***
Malgrat de Mar

Poloha: Sympatický hotel ve stře-
domořském stylu zaujme svou po-
lohou v první linii u moře, pouhých 
50 m od písčité pláže a pár kroků 
od historického centra města. 
Uličky s obchůdky jsou jako stvo-
řené  pro dovolenkové procházení 
a nakupování. V blízkosti hotelu je 
zastávka, odkud odjíždí pobřežní 
rychlovlak do sousedních letovi-
sek či nedaleké Barcelony.
Hotel: Hosté si mohou zpříjem-
nit dovolenou na sluneční terase 
u bazénu či vychutnat džbánek 
lahodné sangrie ve stylovém baru. 
Děti ocení svůj bazének a herní 
koutek. Pro všechny je připraven 
pestrý animační program a tema-
tická vystoupení.
Pokoj: Stylově zařízené klimatizo-
vané 2-lůžkové pokoje (možnost 
1-2 přistýlek) jsou s příslušen-
stvím, TV/SAT, telefonem,  trezo-
rem (za poplatek) a balkónem.
Stravování: Plná penze formou 
výborných bohatých švédských 
stolů. ALL INCLUSIVE za přípla-
tek.

PLNÁ
PENZE
v ceně

DÍTĚ
ZDARMA

-15%
sleva

V Katalánsku nelze minout odkaz Salvadora Dalího, surrealistického malíře, který se narodil ve Figueres, 
a tvrdil, že má arabské předky. Jeho díla jsou proslulá kombinací bizardních snových obrazů s prvotříd-
ním kreslířským a malířským projevem. Miloval svou ženu Galu, obdivoval Amandu Learovou a veškeré 
své dílo odkázal Španělskému státu. Sloni na muších nožkách a Rozteklé hodiny okouzlily celý svět.

Salvador Dalí
V Katalánsku nelze minout odkaz Salvadora Dalího, surrealistického malíře, který se narodil ve Figueres, 
a tvrdil, že má arabské předky. Jeho díla jsou proslulá kombinací bizardních snových obrazů s prvotříd-
ním kreslířským a malířským projevem. Miloval svou ženu Galu, obdivoval Amandu Learovou a veškeré 
své dílo odkázal Španělskému státu. Sloni na muších nožkách a Rozteklé hodiny okouzlily celý svět.
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Ideální dovolená pro celou rodinu!

Hotely Pineda de Mar
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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, restau-
race či sympatické bary.
Hotel: Kvalitní hotel potěší hosty 
rozlehlým venkovním bazénem, 
sluneční terasou s  lehátky a  slu-
nečníky. K  dovolenkové pohodě 
poslouží i zeleň hotelové zahrady či 
hotelový bar. Děti najdou zalíbení 
v  brouzdališti, hřišti či miniklubu. 
O  zábavu pro všechny se postarají 
hoteloví animátoři. K  zázemí hote-
lu patří klimatizovaná vstupní hala 
s  recepcí, panoramatické výtahy 
a prostorná jídelna, kde jsou boha-
té švédské stoly (také pro děti i pro 
vegetariány).
Pokoj: Příjemné klimatizované 
2-lůžkové pokoje (možnost 1-3 při-
stýlek) jsou s příslušenstvím, tele-
fonem, TV/SAT, balkonem a trezo-
rem (za poplatek).
Stravování: Plná penze formou 
bohatých švédských stolů (nápoje 
k  večeři a  obědu nejsou v  ceně). 
ALL INCLUSIVE za příplatek

MONTEMAR***
Pineda de Mar

PLNÁ 
PENZE
v ceně

DÍTĚ 
ZDARMA

MOŽNOST  
1-3  

PŘISTÝLEK

-15% 
sleva



Národní katalánský tanec sardana není nĳ ak ohnivý, je spíše rozvážný a čiší z něj vznešenost. Tanečníci 
vytvoří kruh, do jehož středu odloží vše, co by jim při tanci mohlo překážet. Za doprovodu kapely s píš-
ťalami a žesťovými nástroji předvádějí neobvyklé taneční kroky a poskoky. Obdivovat sardanu můžete 
při různých lidových slavnostech anebo si ji zatančit každou sobotu či neděli se starousedlíky před kos-
telem i Vy.

Sardana
Národní katalánský tanec sardana není nĳ ak ohnivý, je spíše rozvážný a čiší z něj vznešenost. Tanečníci 
vytvoří kruh, do jehož středu odloží vše, co by jim při tanci mohlo překážet. Za doprovodu kapely s píš-
ťalami a žesťovými nástroji předvádějí neobvyklé taneční kroky a poskoky. Obdivovat sardanu můžete 
při různých lidových slavnostech anebo si ji zatančit každou sobotu či neděli se starousedlíky před kos-
telem i Vy.
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Hotely Malgrat de Mar

MARIPINS****
Malgrat de Mar

Poloha: Komfortní renovovaný 
hotel v  moderním stylu leží na 
přímořské promenádě, pouhých 
50 m od dlouhé písečné pláže. 
Klienty překvapí svou přátelskou 
atmosférou a vynikajícími služba-
mi. Krátkou pěší procházkou se 
dostanete do historického centra 
Malgratu de Mar.
Hotel: Klienti naleznou osvěžení 
ve 2 venkovních bazénech s chrli-
či, relaxovat mohou na prostorné 
sluneční terase s lehátky a sluneč-
níky či posedět v hotelovém baru 
při skleničce lahodného koktejlu. 
Samozřejmostí je moderní vstup-
ní hala s  recepcí a  prostorná kli-
matizovaná jídelna. Hotel pořádá 
animační programy, sportovní 
aktivity a společenské večery. 
Pokoj: Moderní klimatizované 
2-lůžkové pokoje (možnost 1-2 
přistýlek) jsou s  příslušenstvím, 
fénem, telefonem, TV/SAT, lednicí, 
trezorem (za poplatek) a  balko-
nem.
Stravování: Plná penze formou 
výborných bohatých švédských 
stolů. Nápoje k  večeři nejsou 
v ceně.
ALL INCLUSIVE za příplatek

PLNÁ
PENZE
v ceně

NOVINKA

MOŽNOST 
1-3 

PŘISTÝLEK



Poloha: Kvalitní hotel se skvělou 
polohou se nachází na palmové 
promenádě, a co by kamenem do-
hodil od rušného centra Santa Su-
sanny. Na pláž vzdálenou 100 m se 
pohodlně dostanete podchodem 
pod místní rychlodráhou. Ideální 
místo pro podnikání výletů rikšou 
či na kole po cyklostezce podél 
pobřeží.
Hotel: Ozdobou hotelu je rozlehlá 
zahrada s velkým bazénem, jacuz-
zi a také sluneční terasa s barem, 
lehátky a  bazénem pro děti. Zá-
zemí tvoří vstupní hala s  recepcí, 
moderní jídelna, TV salony, fitness, 
vnitřní bazén a  sauna (za popla-
tek). Milý a zkušený tým animáto-
rů se vždy postará o Vaši denní či 
noční zábavu.
Pokoj: Komfortní klimatizované 
2-lůžkové pokoje (možnost 1-2 při-
stýlek) jsou s příslušenstvím, tele-
fonem, TV/SAT, fénem, lednicí, tre-
zorem (za poplatek) a balkonem. 
Stravování: polopenze formou 
bohatých švédských stolů (nápoje 
k večeři nejsou v ceně). 
ALL INCLUSIVE za příplatek

CAPRICI VERD****
Santa Susanna

PLUS

FORTUNA 
HOTELY ***
FORTUNA ZNAMENÁ ŠTĚSTÍ 
a  možná jej na divokém pobřeží 
Costa Brava/Maresme v podobě 
nového dobrodružství, lásky, zá-
žitků či „pouze“ báječné dovole-
né objevíte i Vy. 
Vyzkoušejte, jak chutná šťastná 
dovolená za mírný peníz v  jed-
nom z  hotelů „FORTUNA“. Jedná 
se o  hotely *** ve vzdálenosti do 
cca 500m od moře. 
Ubytováni budete ve 2-lůžko-
vém pokoji (možnost přistýlky) 
s vlastním příslušenstvím. 
Nelze uplatnit časovou slevu 
a dítě zcela zdarma.
Tato cenově velmi výhodná 
nabídka je určena pro kli-
enty, kteří nepotřebují znát 
přesné místo a  jméno svého 
hotelu a nechají se překvapit.

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

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 bazénů s vlnobitím.

MARINELAND: Jedinečná podívaná pro malé i  velké, skýtající pobavení nad leg-
račními kousky cvičených delfínů, lachtanů a  papoušků, s  možností osvěžit 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 san-
gria, víno, „šampaňské“, 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 neuvi-
díte bílou paní.

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

MONTSERRAT A LA MORENETA:  Vydejte se na posvátnou horu Montserrat, 
kde v nadmořské výšce 726 m se nachází benediktýnský klášter s La Morenetou. 
Na horu vystoupíte pozemní lanovkou „La Cremallera“, ochutnáte likéry mnichů, 
uslyšíte „Escolanii“ a ponoříte se do tisícileté historie kláštera…. a možná La Mo-
reneta splní jedno Vaše velké přání.
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Ostrovní inspirace
Ostrov plný vůní a zeleně, úrodné vinice a citrusové háje, staro-

bylá městečka rozesetá po úbočí sopky Monte Epomeo, krásné pís-
čité i  romanticky divoké pláže, ale především hřejivé slunce a  zá-
zračné termální prameny - to je Ischia. Kouzelný ostrov, jehož bře-
hy omývá Tyrhénské moře a krátká vzdálenost jej odděluje od Ne-
apole a  známého ostrova Capri. Ischia je jediné místo na  světě, 

kde člověk společně s přírodou vytvoři-
li krásu, která vrací sílu a dává chuť žít. 

ISCHIA to je jedinečná dovole-
ná, kde  svou mysl osvěžíte a  své tělo 
ozdravíte!

32



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 romantickým procházkám

5. Soccorso - zářivě bělostný kostelík na skále, kde nejen fi lmoví „Nebož-
tíci“ 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 
zavítejte na večerní promenádu Via Roma s typickými 
kavárničkami. Třeba ochutnáte skleničku sladkého  
limoncella.

Ovšem Ischia je nejkrásnější v  posledním červen-
covém 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 paprsek. Nelze vynechat zátoku Baia di Sorgett o 
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 speciali-
tu – 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 so-
pečného tufu a pramen, který je napájí má prý omlazující účinky. Nevěříte??? . . . 
Il sole, il mare, acqua termale. . . vítejte na Ischii!

 Vaše Romana Ježková

– ojedinělý přírodní úkaz, který 
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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 chrá-
něno opevněnými věžemi před nájezdy saracénských pirátů a  divo-
kých korzárů. Dodnes si město uchovalo svůj někdejší půvab a kouzlo 
středověkých uliček, malých náměstí a domů s barevnými fasádami či 
lávového kamene. Na každém kroku potkáte kostelíky a kapličky. Ten 

nejpozoruhodnější běloskvoucí (ze slavného 
filmu Nebožtíci přejí lásce) se jmenuje Santa 
Maria del Soccorso, z  jehož terasy může-
te sledovat ten nejkrásnější západ slunce 
na  ostrově. A  jak legenda praví, pokud se 
tu dva zamilovaní dlouze políbí, čeká je život 
podobný procházce růžovou zahradou. 

Zázračné prameny ostrova Ischia
Na Ischii vyvěrá více než 100 horkých a studených léčivých prame-

nů. 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 ne-

přeberné množství lázeňských kúr, které 
dokáží zázraky a po nichž se má člověk cítit 
jako znovuzrozený. Lázeňská auta pro Vás 
přijedou přímo do hotelu, takže odpadá ne-
příjemné přebíhání. Přímo ze svého pokoje 
vyjdete v županu a za pár minut jste na pro-
ceduře. Ale i ten, kdo si žádné kúry nepřed-
platí, 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 ne-
smělý mladík Svatý Frantík (San Francesco). Citara je slavná, žádaná 
a všemi obdivovaná jako známá herečka. Její dlouhé břehy se zlatým 
pískem se snoubí s Poseidonovými zahradami. Cava del Isola je tajem-
ná, tak trochu nepřístupná jako čarodějka. Ukrytá mezi barevnými 
skalisky si pohrává se stříbrošedým pískem. Chiaia to je bodrá žena 

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

San Francesco je nesmělý mladík se svý-
mi myšlenkami, odolává svodům Citary, 
Cavy a Chiaia. Zlaté písky s průzračnou vo-
dou překvapí skalisky s  živými bary a  další 
ženou Mortellou, botanickým skvostem os-
trova.

Forio

Léčivá jako ISCHIA
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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  roz-
lehlé  voňavé  zahrady plné exo-
tických palem a  středomořské 
flóry, odpočívá před branami sta-
robylého Foria, na  rozhraní dvou 
dobře známých pláží Chiaia a San 
Francesco.
Hotel: K  dovolenkovému roz-
jímání poslouží zahradní te-
rasa se slunečníky a  lehát-
ky, venkovní minerální a  vnitř-
ní termální bazén s  hydroma-
sáží 34 °C. Koktejl v  zahradním 
baru nejlépe chutná od  pánů  
majitelů.
Pokoj: Stylové barevně laděné 
2-lůžkové pokoje (možnost při-
stýlky) jsou s  příslušenstvím, bal-
konem či terasou, fénem, telefo-
nem, rádiem, TV/SAT, trezorem 
a klimatizací (cca 16.6.-14.9.)
Stravování: Polopenze (snídaně 
formou bufetu, večeře výběrem 
ze 3 menu o  3 chodech), nápoje 
k večeři nejsou v ceně.

DOPORUČUJEME

-15% 
sleva

Hotely Forio - San Francesco
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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. Re-
sort sestává z několika rovnocen-
ných budov v rozkvetlé zahradě.
Hotel: Hostům nabízí klidné a  ro-
mantické zázemí se 3 termální-
mi bazény 28°-37°C (2 venkovní 
a 1 vnitřní s hydromasážemi), sau nu, 
fitness a ozdravné či zkrášlující kúry 
ve vlastním lázeňském odděle ní. Na 
pláž či ke slavným Poseidonovým 
zahradám se do stanete soukromou 
cestou (cca 10 minut chůze po scho-
dech ostrovní zelení) nebo cca 1 km 
po silnici či pohodlně ostrovním 
au tobusem. Nenechte si ujít pozvá-
ní na slavnostní gala večer s  živou 
hudbou a  ischi tánským folklorem, 
který se koná 1x týdně.
Pokoj: Pohodlné 2-lůžkové po-
koje (možnost 1-2 přistýlek) jsou 
s  příslušenstvím, TV, telefonem, 
fénem, lednicí, klimatizací (cca  
26.5.-17.9.) a balkonem či terasou. 
Výhled na moře a pokoje superior 
jsou za příplatek. 
Stravování: Polopenze v  krásné 
stylové jídelně Villa Sorriso (sní-
daně formou bufetu, večeře vý-
běrem ze 2  menu o  3 chodech + 
malý salátový bufet), nápoje k ve-
čeři nejsou v ceně.

VILLA AGAVE***
Forio - Citara

Poloha: Oblíbená a žádaná vila je 
depandancí termálního resortu 
Sorriso a rozkládá ve  voňavé za-
hradě, pouhých 300 m od  hlavní 
budovy,  se stylovou jídelnou, ba-
rem a  termálním rájem. Klienti 
využívají všech služeb a  zázemí 
hotelu Sorriso Resort.
Pokoj: Pěkné 2-lůžkové pokoje 
(možnost 1-2 přistýlek) jsou s pří-
slušenstvím, TV,  lednici, fénem 
a balkonem či terasou.
Stravování: Ve stylové restaura-
ci hotelu Sorriso Resort formou 
polopenze (snídaně formou bu-
fetu, večeře výběrem ze 2 menu 
o  3  chodech + malý salátový bu-
fet).

Hotely Forio
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Limoncello
Tradičním ostrovním likérem je limoncello. Získává se z citronové kúry naložené v alkoholu. Můžete si jej 
přivést domů jako suvenýr a nebo připravit i sami. Budete potřebovat kůru z ½ kg citronů, ze které od-
straníte hořkou bílou slupku. Kůru vložíte do skleněného džbánu, přidáte 400 g cukru, 3 dl 80 % alkoholu 
a 4 dl vody. Dobře promícháte, vršek zakryjete fólií a necháte 15 dní odležet v chladu a tmě. Poté tekutinu 
přefi ltrujete, necháte týden odpočinout a pak již zbývá jen si přiťuknout.

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 
středověkého Foria se dostanete 
příjemnou 15 min procházkou při 
moři nebo 5 min jízdou ostrovním 
autobusem. Nedaleko hotelu se 
nachází slavná botanická zahrada 
La Mortella, 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  lehátky a  také stylový bar s  do-
mácím limoncellem pánů majitelů.
Pokoj: Útulné 2-lůžkové pokoje 
s  balkonem či terasou (možnost 
1-2 přistýlek) jsou vybaveny telefo-
nem a příslušenstvím. Klimatizace 
je za příplatek 10 €/den (k úhradě 
na místě).
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 Frances co

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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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 služby.
Tropickou zahradou s palmami 
a  termálními bazény je propojen 
s hotelem Royal Palm. Pro koupá-
ní v moři si můžete vybrat roman-
tickou 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  léčivou vodou 34-39 °C a  nové 
lázeňské centrum, které nabízí 
celou řadu léčebných procedur. 
Večer jste zváni do baru či kavár-
ny, kde k tanci a poslechu hrají os-
trovní 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 140,-  Kč/osoba/
den, 380,- 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 několika 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 poko-
je (možnost 1-2 přistýlek) s příslu-
šenstvím, TV/SAT, minibarem, fé-
nem a klimatizací (cca 16.6.-14.9.). 
Balkon či terasa je za  příplatek 
140,- Kč/osoba/den, 330,- Kč/oso-
ba/den výhled na moře.
Stravování: Polopenze (snídaně 
formou bufetu, večeře výběrem 
z několika menu).

PLUS

PLUS

Hotely Forio

38



Avanti!
Roku 1972 vstoupil na stříbrná plátna kin fi lm Avanti!, který na ostrově Ischia natočil režisér Billy Winder, 
držitel sedmi Oscarů. V Česku se tato romantická komedie objevila pod názvem „Nebožtíci přejí lásce“. 
Jack Lemmon v roli starostlivého syna přilétá z Ameriky pro tělo svého mrtvého otce. Na ostrově Ischia 
zjišťuje, že jeho otec nebyl zdaleka takové neviňátko ...

ROYAL PALM 
BEACH****
Forio-Citara

Poloha: Nevšední hotelový resort leží 
v oáze klidu a pohody, je obklopen nád-
hernou tropickou zahradou s palmami 
a  ibišky. Nachází se na malé vyvýšeni-
ně s  krásnými výhledy na záliv Citara, 
v  blízkosti termálního parku Poseido-
novy zahrady.  Můžete zajít na roman-
tickou pláž Cava del Isola (cca 200 m) 
a nebo oblíbenou Citaru, která leží pou-
hých cca 400 m od hotelu. Hotel je vy-
hlášen svou jedinečnou ostrovní kuchy-
ní 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 cent-
rum, které nabízí celou řadu procedur, 
sluneční terasy s  lehátky (za poplatek 
cca 1,60 €/den) a  slunečníky, 2 bary. 
Nechybí ani restaurace ve středomoř-
ském stylu s  romantickou vyhlídkovou 
terasou. Večer jste zváni do venkovního 
baru, kde k  tanci a  poslechu hrají ost-
rovní umělci.
Pokoj: Pěkné 2-lůžkové pokoje (mož-
nost 1-2 přistýlek), jsou s příslušenstvím, 
TV/SAT,  fénem,  lednicí/minibarem, kli-
matizací (cca 16.6.-14.9.) a trezorem za 
poplatek. Balkon či terasa s výhledem 
na moře je za příplatek 380,- Kč/osoba/
den. Pokoje jsou rozmístěné v několika 
budovách, mohou být v  zahradě či ko-
lem bazénů. 
Stravování: Polopenze (snídaně for-
mou bufetu, večeře výběrem z několika 
menu+salátový bufet), nápoje k  večeři 
nejsou v ceně.

Hotely Forio
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HOTEL CITARA***
Forio-Citara

Poloha: Sympatický a  pohodový 
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 Citara 
a vnitřním termálním bazénem 
s hydromasáží. K ozdobám. hote-
lu patří i panoramatická jídelna 
s vynikající 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 220,- Kč/os./den. Klimati-
zace 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 Poseido-
nových 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 zele-
ný 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 + saláto-
vý talíř), 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 
stříbřitým pískem. Do  centra ro-
mantického městečka Sant Ange-
lo s  restauracemi a  obchůdky se 
dostanete  cca 20 minutovou pro-
cházkou nebo taxi loďkou (za popla-
tek). Ostrovní autobus 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 
antické 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 tera-
se 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
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Hotely Sant Angelo

Poloha: Typicky ostrovní hotel je 
oblíbený pro svoji rodinnou a klid-
nou atmosféru. Leží na jihu ostro-
va v malém centru Succhivo mezi 
vinicemi a  citrusovníky, 10 minut 
od  menší romantické pláže Cava 
Grado. Přes den můžete zajít 
do termálního parku Tropical a ve-
čer se vydejte do rybářského měs-
tečka Sant Angelo.
Hotel: Sestává z  hlavní budovy 
a  několika dalších budov. Odpo-
čívat můžete na  zahradě s  ter-
málním bazénem a  hydromasáží 
35-38 °C, vzdáleném 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 servírova-
ná) výborná domácí kuchyně.

CASA NICOLA**
Sant Angelo - Cava Grado

DÍTĚ 
POBYT 

ZDARMA



MONABONUS: Odvoz na pláž 
Citara ZDARMA.

Hotely Forio-Citara 
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TERME PARK 
MEDITERRANEO 
&DEPANDANCE ***
Forio-Citara

Poloha: Unikátní hotelový resort 
se nachází v  lůně ostrovní přírody 
s  neobyčejnými výhledy na Monte 
Epomeo, v  rozlehlé botanické za-
hradě plné květů, palem a  subtro-
pických rostlin.  Stálí klienti vždy 
ocení výtečnou kuchyni a neobyčej-
né termální zázemí. Hotel je ideální 
pro všechny, kteří hledají odpočinek 
daleko od rušného života. Na slav-
nou pláž Citara (cca 1 km) a k Posei-
donovým zahradám se dostanete 
ostrovním autobusem anebo zdar-
ma hotelovým minibusem.
Hotel: Sestává z  hlavní budovy 
a  několika dependancí umístěných 
v tropické zahradě či ostrovní příro-
dě (ve vzdálenosti 150-400m).  Oz-
dobou resortu jsou 2  rozlehlé ven-
kovní termální bazény (27-36  °C), 
1 vnitřní termální s  hydromasá-
ží, Kneippovy chodníčky na masáž 
nohou a  sluneční terasa s  lehátky 
a slunečníky (za poplatek cca 1,50 € 
/ den). Celodenní osvěžení najdete 
ve snack baru u bazénu. Nechte se 
hýčkat bahenními zábaly či masáže-
mi ve wellness a kosmetickém cen-
tru La Ninfea“ Thermae & Beauty.
Pokoj:   Pokoje v  depandancích se 
nacházejí jak v zahradě, tak ostrov-
ní přírodě cca 150-400 m od hlav-
ní budovy a  jsou kategorie 3*. Pří-
jemné 2-lůžkové pokoje (možnost 
přistýlky) jsou s příslušenstvím,  TV 
a balkonem či terasou. Klimatizace 
(cca červen-září) je za příplatek.
Stravování:  Polopenze (snída-
ně formou bufetu, večeře výběrem 
z  několika menu + bohatý saláto-
vý bufet). Nápoje k  večeři nejsou 
v ceně.

Náš tip



VÝLET LODÍ NA  CAPRI: Toto je jedinečná příležitost poznat sousední fascinující ostrov 
Capri, který si už v  antických dobách zamilovali římští císaři. Poznáte i  slavnou modrou 
jeskyni Grott a 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 prohlíd-
ka 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 kráterem 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 
Maschio Anjoino a Piazza Municipio, podél moře směrem k hradu Castel del Ovo, 
odtud směrem na nejslavnější napoletánské náměstí Piazza Plesbiscito s Králov-
ským palácem, divadlem Sv. Carla a slavnou galerií Umberta I. Zastavíme se  na 
proslulé nákupní třídě Via Roma. Naše kroky povedou  k neméně slavné ulici Spa-
cca 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, pří-
stav vytvořený ze sopečného jezera, ISCHIA PONTE, hlavní město střežené ni-
kdy nedobytým Aragonským hradem a  SANT ANGELO, malebnou rybářskou 
vesnici na jihu a ty nejmalebnější pláže a zálivy ostrova. Cestou zavítáte do slav-
né likérky a ochutnáte lahodné limoncello a meloncello.
LODÍ KOLEM OSTROVA: Nechte se pozvat na překrásný výlet kolem ostrova 
lodičkou, při kterém můžete ochutnat ty nejlákavější speciality místní kuchy-
ně a nechte se okouzlit nádherou zátok, do kterých se lze dostat pouze lodič-
kou. Tento krásný zážitek Vám jistě pomůže uchovat ty nejkrásnější vzpomínky 
na Vaši dovolenou. Protože pouze za jediný den zjistíte, proč se všichni na tento 
kouzelný ostrov rádi vracejí.
AMALFI A POSITANO LODÍ: Čarokrásné pobřeží opěvované v mnoha literár-
ních dílech poznáte během plavby do Amalfi  a Positana. Malebné prostředí Vás 
zve k příjemné procházce světoznámého městečka Positano, které Vás nadchne 
pitoreskními uličkami plných zajímavých obchůdků. Městečko Vám bude připo-
mínat živý betlém, protože je vytesáno do skal a celkovou atmosféru dokreslují pa-
mětihodnosti. Nezapomeňte navštívit chrám Santa Maria delle Grazie. Po roman-
tické 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 ter-
málním parkem ostrova, ležícím v zálivu Citara nedaleko Foria. Uprostřed kouzelné 
a romantické krajiny, která byla přeměněna ve stále kvetoucí zahradu najdete 20 ba-
zénů 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 Poseido-
nových 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 hyd-
romasáží, přírodní saunu ve skále a „odvážné“ terasy, kde se můžete slunit jak Vás 
bůh stvořil.
TERMÁLNÍ PARK NEGOMBO: Všem návštěvníkům doporučujeme zavítat do kou-
zelného zálivu San Montano, nedaleko Lacco Amena. Zde se nad překrásnou pí-
sečnou 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 
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. 

DOVOLENKOVÝ PROGRAM
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Ř ká ostrovní inspirace
Věčně zelený, sluncem zalitý a  bájemi opředený ostrov ležící 

v  Jonském 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 delfíny. KERKYRA, to je ostrov s horou Pantokrator, od-
kud jsou vidět tajemstvím opředené starobylé kláštery a malebné 

horské vesničky, kde jediným dopravním 
prostředkem zůstává oslík. Ostrov, který 
si pro vlídnost místních obyvatel zamilo-
vala i  rakouská císařovna Alžběta zvaná 
„SISI“...
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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 olivo-
vového 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 os-
trovů, a  to díky olivám, které tvoří po celém ostrově 
nádherný stříbrnozelený koberec. Není možné, aby se 
zde kdokoliv nudil, neboť každý kousek na tomto ostro-
vě 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, kte-

rá 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 žij ící 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 Pa-
leokastritsa, rybářská vesnička Kassiopi, písečné Sidari, místo neskutečné ro-
mantiky 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

– nejvyšší hora ostrova, kde vy-
slovíte svá přání a možná jedno 

– kouzelný letohrádek císařovny Sissy, která 

– jedno z nejromantičtějších míst ostrova, 
kde si připadáte, že se čas zastavil

– neuvěřitelný klášter, plný pravoslavných mnichů, 

- malebná zátoka pod Pantokratorem, kde žil 

Kerkyra

Dassia •

Benitses •

Ipsos •
Barbati •

Kassiopi •

• Agios 
    Georgios

•Acharavi

•••
Paleokastritsa

Kanoni

Moraitika

Kavos

Sidari

Pantokrator1

2

3

4

5
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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 procház-
kám a posezení v typických řeckých tavernách. Co takhle zajít na skle-

ničku metaxy nebo si udělat noční výlet do 
blízké Kerkyry? Jen pouhé 2 km severněji leží 
záliv se stejnojmenným letoviskem Ipsos, kte-
ré 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, po-
hoda a odpočinek je to, co právě tady najdete.

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 scené-
rie. Malebná krajina v  okolí láká k  výletům pěšky či na  kole. Odměnou 

pro každého budou jedinečné výhledy na celý 
záliv a  romantiky potěší úchvatné západy 
slunce, které je možné pozorovat přímo z plá-
že 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. Proslulo pís-
kovcovými útesy, které zde vytvářejí malé zálivy a úzké kanály, z nichž nej-
známější 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 typických tavernách, barech a dis-
kotékách. Večer můžete zakončit sklenkou 
dobrého vína či tancem v rytmu buzuki anebo 
se romanticky projít po pláži ke kanálu lásky. 
Milovníky vodních radovánek potěší nedaleký 
vodní park Hydropolis.

Agios Georgios

Sidari

Za mořem
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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 animač-
ní programy jak pro dospělé, tak 
pro děti. Všechny potěší bohatá 
nabídka 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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Hotely Dassia / Barbati

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 200 m 
od  slavné ostrovní pláže Gold 
Beach, v  rozkvetlé zahradě u  vel-
kého bazénu se sluneční terasou,  
lehátky a jedinečnými výhledy na 
moře a v dáli ležící Kerkyru.
Vila: Nabízí prostorná 2-lůžko-
vá studia (možnost přistýlky) 
a  apartmány s  oddělenými ložni-
cemi. Studia i apartmány poskytují 
veškerý komfort a jsou vybavena 
kuchyňským koutem (vařič, ledni-
ce, nádobí), příslušenstvím a balko-
nem. Většina je s výhledy na moře. 
Klimatizace za příplatek. Ve společ-
ných prostorách wi-fi zdarma.
Stravování: Individuální, nabízí-
me možnost dokoupit večeře.

DOPORUČUJEME



Kumquat
Kumquat je typický ostrovní likér, který se vyrábí ze stejnojmenných citrusových plodů. Tyto šišaté trpas-
ličí pomeranče patří mezi nejmenší citrusy a jsou jen 2-4 cm dlouhé. Kumquatovník pochází z Východní 
Asie a jeho historie sahá až do 12. století. Samotný keř je asi 3m vysoký. Kromě výroby likéru se používá 
při pečení masa nebo k ozdobě koktejlů.

Poloha: Příjemný hotel s přátelskou at-
mosférou se nachází v klidné části leto-
viska, pouhých 200 m od malebné pláže 
s jemným pískem a pozvolným vstupem 
do  moře. Romantické duše jistě ocení 
blízkost proslulého kanálu lásky Canal 
d´Amour s pískovcovými skalami  a dal-
šími utajenými plážemi. Malá procházka 
Vás zavede do  živého centra Sidari se 
spoustou obchůdků, taveren, cukráren 
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, která na-
bízí všem dovolenkový klid a  pohodu. 
Na své si přij dou jak dospělí na teniso-
vém kurtu, tak děti v zážitkovém koutku 
s  houpačkami a  skluzavkami.  Všichni 
naleznou osvěžení v  prostorném ba-
zénu s dětskou částí anebo u  baru při 
skleničce letního alko či nealko koktej-
lu.  Zázemí hotelu tvoří recepce, inter-
netový koutek (za poplatek), bar salon, 
místnost s  TV a  příjemná restaurace. 
Hotel pořádá několikrát týdně spole-
čenské večery, během nichž se sezná-
míte s  řeckým folklorem, ostrovní ku-
chyní  a tradičními tanci. Ve společných 
prostorách wi-fi  zdarma.
Pokoje: Prostorné klimatizované  
2-lůžkové pokoje (možnost 1-2 při-
stýlek)  jsou s  příslušenstvím, lednicí, 
fénem, telefonem, TV/SAT, trezorem 
(za poplatek) a balkonem.
Stravování: ALL INCLUSIVE pro-
gram

CLUB
SUMMER TIME***
Sidari

PLUS

-15%
sleva

DÍTĚ
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

v ceně
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Hotely Kass  iopi

50

Kassiopi
Kouzelné přímořské městečko, s původním rybářským přístavem, leží na východ-

ním pobřeží ostrova, 25 km severně od hlavního měs¬ta Kerkyry. Kassiopi dominuje 
stará zřícenina a díky ní zde dodnes dýchá tajemno a historie. Rybářské městečko po 
setmění ožívá a láká četnými obchůdky k večerní návštěvě. Co takhle posedět v typic-
ké taverně a ochutnat čerstvou rybu nebo zajít na řecký večer a zatančit si sirtaki ?

Poloha: Příjemný hotelový resort 
se rozkládá na klidném místě, upro-
střed ostrovní zeleně s  nádherným 
výhledem na pobřeží, pouhých 
250  m od menší oblázkové pláže. 
Malou pěší procházkou se dosta-
nete do centra Kassiopi s  obchody, 
bary a tavernami. Hotelový minibus 
Vás zdarma doveze na vyhlášenou 
oblázkovou pláž Avlaki (cca 1 km) či 
romantickou písečnou pláž Kami-
naki, která patří mezi nejkrásnější 
na ostrově (cca 1 km). Každý se tady 
může užít nejen klidu a  romantiky, 
přírody a  dlouhých procházek, ale 
i života v typicky řeckém městečku. 
Hotel: Jako většina ostrovních re-
sortů sestává z  vilek postavených 
v řeckém stylu a je obklopen tropic-
kou zahradou s květinami, palmami 
a olivovníky. K dovolenkové pohodě 
jistě přispějí 4 velké bazény se slu-
neční terasou, lehátky a  slunečníky 
zdarma. Nechybí ani osvěžení u ven-
kovního baru. Zázemí hotelu tvoří 
vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, 
2 bary, tenisové kurty, dětský bazén 
a  koutek, posilovna, sauna, ping 
pong a  minimarket. Hotel pořádá 
animační a  večerní programy. Ten-
to hotel je ideální pro klienty, kteří 
hledají klidnou dovolenou v  krásné 
přírodě s all inclusive.
Pokoj: Komfortní klimatizované 
2-lůžkové pokoje (možnost 1-2 při-
stýlek) jsou s  příslušenstvím, TV/
SAT, telefonem, lednicí, wi-fi  a  bal-
konem.
Stravování: ALL INCLUSIVE  pro-
gram

MEMENTO 
KASSIOPI 
RESORT***
Kass  iopi 

PLUS

Náš tip

-15%
sleva

DÍTĚ
ZDARMA

NOVINKA



Poloha: Oblíbený rodinný hotel 
s  klasickým řeckým jménem se 
nachází u jedné z nejhezčích pláží 
ostrova, která je dostupná přes 
místní poklidnou komunikaci. 
Hotel: Ozdobou hotelu je venkovní 
restaurace, odkud je nádherný vý-
hled na zátoku. Klienti ocení i nově 
vybudovaný velký bazén ve tvaru 
srdce s  oddělenou částí pro děti, 
relaxační jaccuzi a  sluneční tera-
su s lehátky zdarma. Děti i dospě-
lé potěší bohatá nabídka vodních 
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 uta-
jené romantické pláže. Jen pár 
kroků od hotelu najdete obchůd-
ky a  řecké taverny. Klienty potěší 
milá atmosféra hotelu a  blízkost 
pláže.
Hotel: Sestává ze tří budov ve vel-
ké a  udržované zahradě, která 
nabízí dovolenkový klid a pohodu. 
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 zába-
vy. Povečeřet můžete v  příjemné 
klimatizované restauraci či na 
venkovní terase při svitu hvězd. 
Pokoje: Hotel nabízí klimatizova-
né 2-lůžkové pokoje (možnost 1-2 
přistýlek) s  příslušenstvím, ledni-
cí, telefonem, TV/SAT a balkonem 
nebo terasou s  výhledem do za-
hrady 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. Pů-

vodně 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 noční-
ho 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 nejrůznějších vodních sportů.

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 men-
ší oblázkové pláže, kde jsou lehát-
ka a slunečníky pro hotelové hos-
ty zdarma. Malou pěší túrou při 
pobřeží či místním autobusem se 
dostanete do 3 km vzdáleného ži-
vého 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 příslušen-
stvím, chladničkou, TV/SAT, a  bal-
konem či terasou. Nezapomenu-
telné 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 dele-
gát cestovní kanceláře MONATOUR. Jeho potěšením bude pozvat Vás na skle-
ničku do baru hotelu, kde Vám nabídne „Dovolenkový program“ na celý pobyt 
a seznámí Vás s letoviskem a dalšími zajímavostmi. 

GRAND ISLAND TOUR (Velký okruh ostrovem): Snad nejoblíbenější a nejkrásnější výlet 
klimatizovaným autobusem po nejzajímavějších a nejhezčích místech ostrova. Výlet začne-
me návštěvou vyhlídky Kanoni, odkud máme jako na dlani letištni dráhu, jednu z nejkratšich 
na světě 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 mužského kláštera a  následně bude i  čas na  občerstvení,koupání, či pro-
jížďku lodí do mořských jeskyní. Poslední a nejkrásnější zastávkou je vyhlídka Bella Vista, 
odkud je nezapomenutelný výhled na celé západní pobřeží a v jejíchž blízkosti je i krás-
ná vesnička Makrades, kde si můžete koupit místní olej, víno, koření a další upomínko-
vé 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 barev-
ných domečků a krásných malebných uliček a nabízí jistě užasné procházky s řec-
kou atmosférou a  možnost zajít do  malé řecké taverny, nabízející Gyros, tzatziki 
i rybí speciality. Ostrov Antipaxos je znám svými překrásnými plážemi a tyrkyso-
vou vodou. Výlet je náročnější, 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 
legrace pro každého.

VÝLET V JEEPECH: Jízda plná zážitků, krásných míst, příjemné atmosféry a slu-
níčka 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 severozá-
padním cípu ostrova, Mys Drastys, který patří k těm nejkrásnějším a nejroman-
tičtějším 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 mož-
ností. Další možnost je výlet do historického města Butrint, kde navštívíte archeo-
logické 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
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... letecky
Pro Vaše větší pohodlí a pro Vás náročnější klienty jsme připravili oblíbené letecké pobyty na 8 dní a také prodloužené 

pobyty na 11/12 dní.
Letecká přeprava je zajištěna 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 dopro-

vodí 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 4.6. - 1.10.

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 2116/7 2,10 hod 7/7 sobota/sobota 13.6. - 19.9.

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

ISCHIA Číslo letu Doba letu Délka pobytu Letové dny Sezóna

Praha - Neapol QS 1012/3 1,50 hod 7/7 sobota/sobota 30.5. - 26.9.

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 6.6. - 26.9.

Praha - Kerkyra  QS 1116/7 2,10 hod 10/11 středa/sobota 3.6. - 26.9.

Transfer z letiště Kerkyra do letovisek Dassia, Barbati, 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, lednič-

kou a minibarem. Cesta NON STOP se zdravotními přestávkami u dobře vybavených motorestů. Během cesty jsou podávány teplé a stu-
dené 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, Kolín, Poděbrady, Nymburk, 
Mladá Boleslav, Jičín, 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.

Na letiště a zpět Vás odveze 
MONATOUR AIRPORT EXPRES! za pouhých 600 Kč. Počet míst je omezen!

Doprava
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Svačinka na ces tu a štamprlička pro dobrou náladu!
Pro každého z Vás na palubách Monabusů!

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



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.



Informujte se na cestovní pojištění UNIQA ve Vaší CK

Vždy a všude
s cestovním pojištěním UNIQA

 Výhodné balíčky pojištění

 Bohaté asistenčmí služby

 Jednoduché sjednání

 Nepřetržitá asistence

  Pojištění adrenalinových plážových aktivit již v základním pojištění

  Bezplatné prodloužení pojištění v případě zásahu „vyšší moci“

  Léčebné výlohy bez spoluúčasti pojištěného

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136
160 12 Praha 6
bezplatná linka: 800 120 020
e-mail: cestovni@uniqa.cz



Informujte se na cestovní pojištění UNIQA ve Vaší CK

Vždy a všude
s cestovním pojištěním UNIQA

 Výhodné balíčky pojištění

 Bohaté asistenčmí služby

 Jednoduché sjednání

 Nepřetržitá asistence

  Pojištění adrenalinových plážových aktivit již v základním pojištění

  Bezplatné prodloužení pojištění v případě zásahu „vyšší moci“

  Léčebné výlohy bez spoluúčasti pojištěného

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136
160 12 Praha 6
bezplatná linka: 800 120 020
e-mail: cestovni@uniqa.cz

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

10%15% Sleva
při koupi 
do 28. 2. 2015

Sleva
při koupi 
do 15. 2. 2015
* platí pro vybrané hotely 

8% Sleva
při koupi 
do 31. 3. 2015

Časové 
slevy

GO parking Dítě zdarma

Dovolenkový program

Uvítací koktejl

Usměvavý 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. 2015 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 UNIQA 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. 2015. 

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.

Na každý den máme pro Vás 
připraven zajímavý výlet. 

S námi se nudit nebudete.

Sleva pro novomanžele 
platí při doložení oddacího listu 

vydaného v roce 2015. 
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!



www.monatour.cz

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
Palackého 84, 541 01 Trutnov, tel.: 721 177 977

Novinky a svěží zájezdy každý den na

PALMASOL
Benalmádena

PARC HOTEL 
LA VILLA
Forio

CLUB 
SUMMER TIME
Sidari

MEMENTO RESORT
Kassiopi

ALBA SELEQTTA
Lloret de Mar MARIPINS

Malgrat de Mar

To musíte zažít ...


