
Jednolůžkový pokoj

BEZ PŘÍPLATKU
 * platí u vybraných destinací 

do vyčerpání kapacit

Odlety

Z BRNA
 * platí u vybraných destinací

Připravili jsme

NOVINKY V NABÍDCE 
Albánie, Basilicata, Kampánie, Srí Lanka

Zájezdy pro seniory 55+ 
a dotované zájezdy 
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O Albánii Durrës (česky Drač) je jedním z nejstarších a druhým největším městem Albánie. Nachází se zde 
krásné dlouhé písečné pláže a právě díky nim je oblast Durrës turisticky nejvyhledávanějším přímořským 
letoviskem v Albánii. V letovisku naleznete mimo pláží také zajímavé historické památky jako například řím-
ský amfi teátr z přelomu 1. a 2. století, byzantský kostel s mozaikami, Archeologické muzeum s terakotovými 
tvářemi řecké bohyně lásky Afrodity, nebo maják odkud je nádherný výhled na pobřeží. V Albánii naleznete 
velké množství tradičních ručně vyráběných produktů, jako jsou například koberce, látky, řezbářské výrobky 
či keramika. V některých oblastech je ještě možnost tzv. výměnného obchodu, tedy pokud Vám nebude 
stačit hotovost, lze nabídnout něco výměnou. Co se týče albánské kuchyně, tak ta je ovlivněna především 
Tureckem. U pobřeží bývají k obědu běžné pokrmy z mořských ryb. Mezi typické albánské speciality patří 
fërgesë tiranë – maso, játra, vejce a rajčata, nebo ferges – hustá smetanovo – papriková omáčka s vnitř-
nostmi a masem. 

HOTEL VIVAS  4* | DURRËS |
Popis hotelu: hotel se nachází přímo u písečné pláže s pozvolným vstupem do moře. Centrum města 
Durrës je vzdáleno od hotelu pouhých pár kilometrů, pravidelnou dopravou trvá cesta do města cca 5 minut. 
Hotelová restaurace se mimo jiné specializuje na přípravu ryb a dalších mořských plodů. K dispozici je 
v hotelu také vybavená posilovna a bazén.
Vybavení hotelu: hotel disponuje cca 73 pokoji. Dále zde naleznete restauraci, bar, recepci, bezplatné 
Wi-Fi ve společných prostorách, bazén, posilovna, parkoviště, soukromá pláž u hotelu.
Vybavení pokoje: dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením s WC, televizí, telefo-
nem, minibarem a klimatizací.

8 denní zájezd pro osoby starší 55 let. 

Navíc si s sebou může každý senior vzít jednoho 
neseniora za stejných podmínek!

Důležité informace

 » Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let.
 » Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby 
mladší 55 let bez doprovodu seniora.

 » Změna hotelu vyhrazena.

Fakultativní výlety

Více informací najdete na www.qualitytours.cz

Termín (odletový den pondělí) HOTEL VIVAS 4* 

13.06. - 20.06. 2016 13 490,-

20.06. - 27.06. 2016 13 790,-

Termín (odletový den pondělí) HOTEL VIVAS 4* 

05.09. - 12.09. 2016 13 790,-

12.09. - 19.09. 2016 13 490,-

Cena zájezdu zahrnuje

 » Zpáteční letenka Praha – Tirana – Praha (vč. 
všech tax a poplatků)

 » Transfer letiště – hotel – letiště
 » 7 nocí pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji
 » Polopenze formou bufetu vč. sklenice vody 
k večeři

 » Služby česky/slovensky hovořícího delegáta 
po celou dobu pobytu

 » zákonné pojištění CK pro případ úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

 » Fakultativní výlety a služby
 » Komplexní pojištění léčebných výloh včetně 
pojištění pro případ storna

 » Případnou pobytovou taxu dle vyhlášky místních 
úřadů 

Fakultativní příplatky

 » Jednolůžkový pokoj 3 700,- Kč

Slevy

 » Sleva za 3. osobu na přistýlce 500,- Kč

ALBÁNIE - DURRËS NOVINKA

Durrës

Albánie
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O Costa de la Luz Na samém jihu Španělska, na pobřeží Atlantického oceánu se nachází takzvané „Pobřeží 
světla“ – Costa de la Luz. Costa de la Luz byla dlouhou dobu turisty opomíjenou oblastí, ale postupem času 
se stala jednou z nejpopulárnějších turistických destinací ve Španělsku. Pro cestovní ruch se Costa de la Luz 
otevřela teprve nedávno, což je znát v každém koutě této oblasti. Kilometry dlouhé, přírodní pláže s jemným 
pískem lemují pobřeží Atlantického oceánu a společně s místní přírodou, kulturou a kuchyní lákají každoročně 
více a více turistů z celého světa. Mimo historická města jako je Cádiz či Huelva zde nalezneme i původně 
malé, rybářské vesničky, které se postupem času rozrostly do  menších, klidných městeček a  které svou 
velikostí ani zdaleka nedosahují takových rozměrů jako letoviska v jiných částech Andalusie. Pokud tedy vy-
hledáváte klidnější oblast, sluncem zalité, dlouhé a písečné pláže či starověkou historii zdejších velkých měst, 
bude Costa de la Luz tím pravým pro Vás! Není třeba se obávat studené vody, teplota moře na Costa de 
la Luz je zpravidla vyšší než na Costa del Sol.    

PLAYABALLENA SPA HOTEL  4* | COSTA BALLENA |
Popis hotelu: tento kvalitní a výborně vybavený hotelový komplex se nachází pár metrů od pláže v letovisku 
Costa Ballena a nabízí vše, na co si během své dovolené vzpomenete. Přímo u hotelu se nachází zastávka 
autobusu, kterým se dostanete do nedalekého města Rota, případně do Jerezu.
Vybavení hotelu: nonstop recepce, výtah, Wi-Fi v  lobby (30 min. zdarma), úschovna zavazadel, venkovní 
bazén, vyhřívaný vnitřní bazén, dětský bazén, lehátka a slunečníky, bezbariérový přístup, vybavení pro tělesně 
postižené, internetový koutek (za poplatek), směnárna, obchod se suvenýry, wellness centrum (za poplatek).
Vybavení pokoje: koupelna/wc, klimatizace, satelitní TV, telefon, psací stolek, minibar (za příplatek), stropní 
ventilátor, trezor (za poplatek), balkon nebo terasa. Pokoje jsou bez možnosti přistýlky. V pokoji jsou umístěna 
dvě široká lůžka pro 2-3 dosp. osoby.

ANDALUSIE - COSTA DE LA LUZ

8 denní zájezd pro osoby starší 55 let. 

Navíc si s sebou může každý senior vzít jednoho 
neseniora za stejných podmínek!

Důležité informace

 » Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let.
 » Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby 
mladší 55 let bez doprovodu seniora.

 » Změna hotelu vyhrazena.

Fakultativní výlety

Více informací najdete na www.qualitytours.cz

Termín (odletový den středa) Playaballena 4*

01.06. - 08.06. 2016 14 990,-

08.06. - 15.06. 2016 15 490,-

Termín (odletový den středa) Playaballena 4*

14.09. - 21.09. 2016 16 490,-

21.09. - 28.09. 2016 15 790,-

28.09. - 05.10. 2016 15 290,-

Cena zájezdu zahrnuje

 » Zpáteční letenka Praha – Sevilla – Praha (včetně 
všech poplatků) 

 » Transfer letiště – hotel – letiště 
 » 7 nocí pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji 
 » Polopenze formou švédských stolů včetně 0,35 l 
vody a 0,2 l vína k večeři 

 » 1 x autobusový polodenní výlet 
 » Služby česky/slovensky hovořícího delegáta 
po celou dobu pobytu 

 » Zákonné pojištění CK pro případ úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

 » Fakultativní výlety a služby 
 » Komplexní pojištění léčebných výloh včetně 
pojištění pro případ storna zájezdu

Fakultativní příplatky

 » Jednolůžkový pokoj 4 000,- Kč

Slevy

 » Sleva za 3. osobu 500,- Kč

VHODNÉ I PRO 

NÁROČNĚJŠÍ!

Španělsko

Andalusie
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O Andalusii Andalusie zaujímá jižní část Pyrenejského poloostrova a  je jediným regionem, který omývá 
jak Středozemní moře, tak Atlantický oceán. Region Andalusie se dělí do osmi provincií - Almería, Cádiz, 
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga a Sevilla, která je metropolí celého regionu. V Andalusii se určitě 
nebudete nudit. Kromě slunění se na pláži, vodních sportů, posezení v přístavu u kávy, či procházky po pro-
menádě máte mnoho možností. Můžete se vydat do hor, které mnohdy přímo vybíhají od úzkého pobřežního 
pásu a  navštívit některé z  typických horských vesniček, specifi ckých bílými domečky usazenými přímo 
na skalách. Neopakovatelnou atmosféru nabízejí starobylá města s maurskými pevnostmi, jako je např. Gra-
nada se světoznámou Alhambrou. Zajímavou možností je návštěva britského území Gibraltar, či nejjižnějšího 
cípu poloostrova, kde se setkávají vody Středozemního moře s Atlantským oceánem – Tarifa. 

PLAYA BONITA  4* | BENALMADENA |
Popis hotelu: hotel se nachází v klidné části letoviska Benalmadena. Hotel leží přímo u písečné pláže.
Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí a výtahem, Wi-Fi u recepce (30 minut zdarma), restaurace, kavár-
na, bar, snack bar u bazénu, venkovní bazén s vířivkou, dětský bazén, dva tobogány, velká sluneční terasa 
s lehátky, vnitřní bazén s vířivkou, fi tness, stolní tenis, minigolf, pronájem kol.
Vybavení pokoje: prostorné pokoje s balkonem a vlastním sociálním zařízením (vana, WC, vysoušeč vlasů), 
klimatizaci, TV/SAT, telefonem, trezorem (za poplatek) a minibarem (za poplatek). Pokoje jsou bez možnosti 
přistýlky. V pokoji jsou umístěna dvě široká lůžka pro 2-3 dosp. osoby.

8 denní zájezd pro osoby starší 55 let. 

Navíc si s sebou může každý senior vzít jednoho 
neseniora za stejných podmínek!

Důležité informace

 » Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let.
 » Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby 
mladší 55 let bez doprovodu seniora.

 » Změna hotelu vyhrazena.

Fakultativní výlety

Více informací najdete na www.qualitytours.cz

Termín 

(odletový den čtvrtek)

Fuengirola 

Park 4*

Playa 

Bonita 4*

19.05. - 26.05. 2016 13 790,- 15 490,-

26.05. - 02.06. 2016 13 990,- 15 990,-

02.06. - 09.06. 2016 14 290,- 16 490,-

09.06. - 16.06. 2016 14 490,- 16 990,-

Termín 

(odletový den po a čt)

Fuengirola 

Park 4*

Playa 

Bonita 4*

15.09. - 22.09. 2016 14 990,- 16 990,-

19.09. - 26.09. 2016 14 790,- 16 790,-

22.09. - 29.09. 2016 14 490,- 16 490,-

26.09. - 03.10. 2016 14 290,- 15 990,-

29.09. - 06.10. 2016 13 990,- 15 490,-

Cena zájezdu zahrnuje

 » Zpáteční letenka Praha – Malaga – Praha (včetně 
všech poplatků) 

 » Transfer letiště – hotel – letiště 
 » 7 nocí pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji 
 » Polopenze formou švédských stolů včetně 0,35 l 
vody a 0,2 l vína k večeři 

 » 1 x autobusový polodenní výlet 
 » Služby česky/slovensky hovořícího delegáta 
po celou dobu pobytu 

 » Zákonné pojištění CK pro případ úpadku 

Cena zájezdu nezahrnuje

 » Fakultativní výlety a služby 
 » Komplexní pojištění léčebných výloh včetně 
pojištění pro případ storna zájezdu

Fakultativní příplatky

 » Jednolůžkový pokoj 3 700,- Kč (Fuengirola Park), 
4 000,- Kč (Playa Bonita)

Slevy

 » Sleva za 3. osobu 500,- Kč

ANDALUSIE - COSTA DEL SOL 

Španělsko

Andalusie

FUENGIROLA PARK  4* | FUENGIROLA |
Popis hotelu: hotelový komplex situovaný v pečlivě udržované zahradě, jen pár kroků od pláže, na kterou se 
dostanete přes místní komunikaci, popř. lze využít hotelový podchod. Pláž 150 m, nákupní možnosti 500 m.
Vybavení hotelu: v hotelu je k dispozici vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, snack bar, kavárna, herna, 
půjčovna kol, kadeřnictví, možnost připojení k internetu (za poplatek), bazén (lehátka a slunečníky zdarma), vnitřní 
bazén, dětský bazén, miniklub pro děti, spa (za poplatek). 
Vybavení pokoje: vlastní sociální zařízení, klimatizace, telefon, satelitní TV, vysoušeč vlasů, WC, bezpeč-
nostní schránka (za poplatek), balkon nebo terasa.
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Španělsko

Andalusie

O Costa Tropical Costa Tropical se nachází necelou hodinu cesty z Malagy na jihu Španělska, na pobřeží 
Středozemního moře. Oblast je vhodná zvláště pro milovníky koupání, protože místní široké pláže k němu 
přímo vybízejí. Pláže však nejsou jedinou zdejší možností zábavy. Díky horskému pásu Sierra Nevada má 
Costa Tropical ustálenější počasí a má tak i v mimosezónních měsících příjemnější podmínky. Costa Tropical 
není na rozdíl od sousední Costa del Sol tolik vyhledávanou destinací a proto si zde návštěvníci mohou užívat 
relativního klidu.  

Upozorňujeme, že vzhledem k větší vzdálenosti od hlavních pamětihodností regionu je tato destinace určena 
zejména pro relaxaci, zájemcům o fakultativní výlety doporučujeme spíše Slunečné pobřeží - Costa del Sol.

PLAYA ALMUNECAR SPA HOTEL  4* | ALMUNECAR |
Popis hotelu: tento kvalitně vybavený hotel se nachází v  centru letoviska Almunecar, pouhých 30 metrů 
od písčité pláže. Díky výhodné poloze je v  okolí hotelu k dispozici mnoho restaurací, barů nebo obchodů, 
historické centrum je pak vzdáleno pouhých pár minut chůze.
Vybavení hotelu: nonstop recepce, úschovna zavazadel, Wi-Fi v lobby (30 min zdarma), internetový koutek 
(za poplatek), obchod se suvenýry, směnárna, SPA (za poplatek), 3 venkovní bazény, vyhřívaný vnitřní bazén, 
dětský bazén, jacuzzi, lehátka a slunečníky u bazénu, posilovna, vybavení pro tělesně postižené, pétanque, 
minigolf, kulečník (za poplatek).
Vybavení pokoje: koupelna/wc s  vanou nebo sprchou, vysoušeč vlasů, klimatizace/vytápění, satelitní TV, 
telefon, psací stolek, minibar (za příplatek), stropní ventilátor, trezor (za příplatek), terasa s posezením. Pokoje 
jsou bez možnosti přistýlky. V pokoji jsou umístěna dvě široká lůžka pro 2-3 dosp. osoby.

ANDALUSIE - COSTA TROPICAL

8 denní zájezd pro osoby starší 55 let. 

Navíc si s sebou může každý senior vzít jednoho 
neseniora za stejných podmínek!

Důležité informace

 » Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let.
 » Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby 
mladší 55 let bez doprovodu seniora.

 » Změna hotelu vyhrazena.

Fakultativní výlety

Více informací najdete na www.qualitytours.cz

Termín (odletový den čtvrtek) Playa Almunecar 4*

19.05. - 26.05. 2016 14 490,-

Termín (odletový den čtvrtek) Playa Almunecar 4*

29.09. - 06.10. 2016 14 490,-

Cena zájezdu zahrnuje

 » Zpáteční letenka Praha – Malaga – Praha (včetně 
všech poplatků)

 » Transfer letiště – hotel – letiště                                                                                               
 » 7 nocí pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji 
 » Polopenze formou švédských stolů včetně 0,35 l 
vody a 0,2 l vína k večeři

 » 1 x výlet 
 » Služby česky/slovensky hovořícího delegáta 
po celou dobu pobytu

 » Zákonné pojištění CK pro případ úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

 » Fakultativní výlety a služby
 » Komplexní pojištění léčebných výloh včetně 
pojištění pro případ storna zájezdu

Fakultativní příplatky

 » jednolůžkový pokoj je za příplatek 4 000,- Kč

Slevy

 » Sleva za 3. osobu 500,- Kč
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O Mar Menor Vydejte se poznat Čechy zatím málo objevené španělské „Mrtvé moře“ do provincie Murcia, 
ve které leží největší pobřežní laguna Evropy, Mar Menor (Malé moře). Klidná, teplá (teplota vody je cca o 5 
°C vyšší než teplota Středozemního moře) a velmi slaná laguna je od Středozemního moře oddělena úzkým 
pruhem pevniny, který se nazývá „La Manga“. Na tomto unikátním místě je tedy možné se vykoupat v pří-
jemně teplé vodě a poté si svlažit tělo ve Středozemním moři. Vzhledem k mělkosti moře je zde poměrně 
stálá teplota, která umožňuje koupání i v nejchladnějších měsících roku a navíc je toto moře vhodné i pro 
neplavce, jelikož voda díky slanosti skvěle nadnáší. Příznivé klima působí na dýchací cesty a napomáhá 
léčit kožní onemocnění, bolavé klouby, revma, atd. Klimatické podmínky, slanost moře a léčivé bahno jsou 
nejčastějšími důvody, proč je tato oblast velmi oblíbenou a vyhledávanou destinací zejména mezi seniory! 

Léčivé bahno v okolí hotelů Spousta klientů se na Mar Menor vydává za léčivým bahnem, které blahodárně 
působí na tělo a napomáhá léčit kožní onemocnění, bolavé klouby, revma, atd. Kde však tato ložiska najdeme?
1) Přírodní lázně v San Pedro del Pinatar – Ložiska toho vůbec nejkvalitnějšího a nejúčinnějšího léči-
vého bahna v celé oblasti MAR MENOR se nacházejí v přírodních lázních městečka San Pedro del Pinatar. 
Abychom vám umožnili využívat služby lázní i přes komplikované spojení veřejnou dopravou, připravili jsme 
pro vás speciální nabídku fakultativních výletů.  Tyto výlety se budou konat min. 3x týdně a  je možno je 
předkoupit i v ČR. Cena za balíček těchto 3 výletů je 1 180 Kč/42 Eur. 
2) Léčivé bahno v okolí hotelu – Ložiska léčivého bahna, i když méně kvalitního, se nacházejí i přímo 
na La Manze, na Jelením ostrově. Naše delegátka bude s každou skupinou klientů pořádat pěší výlet na ten-
to ostrov, kde si můžete vyzkoušet aplikaci bahna a jeho účinky. Upozorňujeme na nutnost vhodné obuvi 
do vody a na vyšší fyzickou náročnost výletu (na ostrov je potřeba přebrodit).
Na co nezapomenout? 
Doporučujeme boty do vody a nádobu na bahno (kyblíček, stačí však i odříznutá PET lahev). 

Cena zájezdu zahrnuje

 » Zpáteční letenka Praha - Murcia (San Javier) - 
Praha (včetně všech poplatků)

 » Transfer letiště – hotel – letiště                                                                                               
 » 7 a více nocí pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji
 » Plná penze formou švédských stolů včetně 0,35 l 
vody a 0,2 l vína k večeři

 » 1 x výlet autobusem
 » 1 x výlet pěšky s doprovodem k léčivému bahnu 
na tzv. Jelení ostrov (boty do vody a nádobu 
na bahno s sebou!)

 » 1 x výlet pěšky s doprovodem na typické trhy 
v Cabo de Palos konané každou neděli

 » Služby česky/slovensky hovořícího delegáta 
po celou dobu pobytu

 » Zákonné pojištění CK pro případ úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

 » Fakultativní výlety a služby
 » Komplexní pojištění léčebných výloh včetně 
pojištění pro případ storna zájezdu

Fakultativní příplatky

 » jednolůžkový pokoj 2 100,- / 7 nocí
 » jednolůžkový pokoj 3 700,- / 9,10,11 nebo 12 nocí 

Slevy

 » Sleva za 3. osobu na přistýlce 500,- Kč

MAR MENOR
3x VÝLET 
V CENĚ

PLNÁ PENZE 
V CENĚ

DVĚ MOŘE 
NA DOSAH

8 denní zájezd pro osoby starší 55 let. 

Navíc si s sebou může každý senior vzít jednoho 
neseniora za stejných podmínek!

Důležité informace

 » Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let.
 » Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby 
mladší 55 let bez doprovodu seniora.

 » Hotelový komplex Las Gaviotas 4*/Los Delfi nes 4* 
- klienti budou ubytováni v jednom z uvedených 
hotelů. Název hotelu obdrží cca 7 dní před odle-
tem spolu s pokyny na cestu.

Fakultativní výlety

Více informací najdete na www.qualitytours.cz

Španělsko

Mar Menor
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Las Gaviotas

Jelení ostrov

Los Deli nes

LIBUŠE TRAVEL    WEB: www.libusetravel.cz  |  E-MAIL: info@libusetravel.cz   |   MOBIL: 602 449 442 



HOTEL LOS DELFINES  4* 
| LA MANGA |
Popis hotelu: tento zajímavě koncipovaný hotel je vybudován 
na  ideálním místě, ze kterého je velmi dobrý přístup k  oběma 
mořím (cca 150 - 200 m od každého). V okolí hotelu se nacházejí 
obchody, restaurace a bary. Pár zastávek od hotelu se nachází 
tzv. Jelení ostrov s ložiskem léčivého bahna. Jedno z nejstarších 
španělských měst – Cartagena, je od  hotelu vzdáleno 25 km. 
Hotel je díky své poloze ideálním místem k ozdravným pobytům 
a odpočinku. Autobusová zastávka přímo u hotelu. Los Delfi nes 
4* se nachází hned vedle Las Gaviotas 4* a oba hotely patří pod 
jeden hotelový řetězec Hotelania.
Vybavení hotelu: recepce 24 hodin denně, výtah, restaurace, 
bar, bar u bazénu, venkovní bazén, sluneční terasa, lehátka u ba-
zénu, úschovna zavazadel, TV místnost, Wi-Fi připojení v celém 
hotelu zdarma.
Vybavení pokoje: pokoje s vlastním sociálním zařízením a bal-
konem, telefonem, satelitní TV, minilednicí, vysoušečem vlasů 
a klimatizací. 

HOTEL LAS GAVIOTAS  4* 
| LA MANGA |
Popis hotelu: velmi hezký, nedávno zrekonstruovaný 
hotel se nachází přímo v oblasti La Mangy. Vzdálenost 
hotelu od  pláží od  obou moří je 150 - 200 metrů. 
V okolí hotelu se nacházejí obchody, restaurace a bary. 
Pár zastávek od hotelu najdeme tzv. Jelení ostrov s lo-
žiskem léčivého bahna. Centrum městečka La Manga 
je vzdáleno pouhý kilometr od hotelu. Hotel je svou po-
lohou ideálním výchozím bodem pro výlety do nedaleké 
historické Cartageny. Hotel je díky své poloze ideálním 
místem k odpočinku, ozdravným pobytům a objevování 
nevšedních zajímavostí, kterými se tato oblast pyšní!
Vybavení hotelu: recepce 24h denně, restaurace, 
bar, sluneční terasa, konferenční sál, výtah, trezor, 
úschovna zavazadel, venkovní bazén. Wi-Fi v  celém 
hotelu zdarma.
Vybavení pokoje: pokoje s vlastním sociálním zaříze-
ním a balkonem, vysoušeč vlasů, satelitní TV, miniled-
nička, klimatizace. 

MAR MENOR

V nabídce také:

Oblast San Pedro del Pinatar v blízkosti bahenních lázní více 
na www.qualitytours.cz

Termín 7 nocí 
(odletový den pondělí)

Las Gaviotas 4*

Los Delfi nes 4*

16.05. - 23.05. 2016 14 290,-

23.05. - 30.05. 2016 14 790,-

30.05. - 06.06. 2016 14 990,-

06.06. - 13.06. 2016 15 490,-

13.06. - 20.06. 2016 15 790,-

20.06. - 27.06. 2016 15 990,-

27.06. - 04.07. 2016* 18 990,-

Termín 7 nocí
(odletový den pondělí)

Las Gaviotas 4*

Los Delfi nes 4*

29.08. - 05.09. 2016* 18 990,-

05.09. - 12.09. 2016 15 990,-

12.09. - 19.09. 2016 15 790,-

19.09. - 26.09. 2016 15 490,-

26.09. - 03.10. 2016 14 990,-

03.10. - 10.10. 2016 14 790,-

10.10. - 17.10. 2016 14 290,-

Termín 14 nocí
(odletový den pondělí)

Las Gaviotas 4*

Los Delfi nes 4*

16.05. - 30.05. 2016 23 990,-

23.05. - 06.06. 2016 24 990,-

30.05. - 13.06. 2016 25 990,-

06.06. - 20.06. 2016 25 990,-

13.06. - 27.06. 2016 26 990,-

20.06. - 04.07. 2016* 28 990,-

Termín 14 nocí
(odletový den pondělí)

Las Gaviotas 4*

Los Delfi nes 4*

29.08. - 12.09. 2016* 28 990,-

05.09. - 19.09. 2016 26 990,-

12.09. - 26.09. 2016 25 990,-

19.09. - 03.10. 2016 25 990,-

26.09. - 10.10. 2016 24 990,-

03.10. - 17.10. 2016 23 990,-

Termín 9 – 12 nocí
(odletový den út/pá)

Las Gaviotas 4*

Los Delfi nes 4*

09.09. - 20.09. 2016 19 990,-

20.09. - 30.09. 2016 18 990,-

30.09. - 11.10. 2016 18 490,-

11.10. - 20.10. 2016* 17 490,-

11.10. - 23.10. 2016* 19 490,-
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* let 04/07, 20/10, a 23/10 je z Valencie do Prahy a let 29/08 je z Prahy do Valencie  (transfer z/do hotelu u těchto letů trvá cca 3-4 hodiny, v ostatních případech cca 0,5 hodiny)
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NESENIOR

BEZ PŘÍPLATKU

O Menorce Menorca, druhý největší z Baleárských ostrovů, je pravou perlou Středomoří. Pobřeží ostrova 
je lemováno spoustou menších malebných zátok s křišťálově čistou vodou a neporušenou přírodou. Ostrov 
je i přes svoji malou rozlohu proslulý rozmanitou krajinou s panenskou přírodou a malebnými vesničkami. 

Hlavním městem Menorcy je Mahon, který se pyšní nejdelším přírodním přístavem v Evropě (6 km). Kromě 
hlavního města stojí za návštěvu rovněž například město Ciutadella nebo poutní místo a zároveň nejvyšší 
hora ostrova, Monte Toro. 

Pokud chcete strávit dovolenou obklopeni panenskou přírodou a malebnou krajinou a poznat místa, jaká 
jinde v Evropě nenajdete, je pro Vás Menorca tou pravou destinací!

VACANCES MENORCA RESORT   4* | CIUTADELLA |
Popis resortu: resort se nachází asi 2 km od města Ciutadella a 50 m od menší písčité pláže. V okolí se 
nacházejí bary, restaurace, supermarkety a autobusová zastávka. 
Vybavení resortu: vstupní hala s recepcí, restaurace, bary, internetový koutek, Wi-Fi zóna, venkovní bazén, 
zahrada, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.
Vybavení pokoje: ubytování v apartmánech s klimatizací, koupelnou/WC, vysoušečem vlasů, oddělenou 
obývací místností s  jídelním koutem a kuchyňkou, SAT/TV, telefonem, trezorem (za poplatek), balkonem 
nebo terasou. 

Termín 

(odletový den neděle)

 Vacances Menorca 

Resort 4*

29.05. - 05.06. 2016 14 490,-

05.06. - 12.06. 2016 15 990,-

Termín 

(odletový den neděle)

 Vacances Menorca 

Resort 4*

18.09. - 25.09. 2016 15 990,-

25.09. - 02.10. 2016 14 490,-

Cena zájezdu zahrnuje

 » Zpáteční letenka Praha – Mahon – Praha (včetně 
všech poplatků)

 » Transfer letiště – hotel – letiště                                                                                               
 » 7 nocí pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji 
 » Polopenze formou švédských stolů včetně 0,35 l 
vody a 0,2 l vína k večeři

 » 1 x autobusový polodenní výlet 
 » Služby česky/slovensky hovořícího delegáta 
po celou dobu pobytu

 » Zákonné pojištění CK pro případ úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

 » Fakultativní výlety a služby
 » Komplexní pojištění léčebných výloh včetně 
pojištění pro případ storna zájezdu

Fakultativní příplatky

 » Jednolůžkový pokoj 3 700,- Kč
 » Plná penze 1 600,- Kč/os.

Slevy

 » Sleva za 3. osobu na přistýlce 500,- Kč

MENORCA 

8 denní zájezd pro osoby starší 55 let. 

Nyní akce - bez příplatku za neseniora. 
Cestovat může každý!

Důležité informace

 » Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let.
 » Změna hotelu vyhrazena.

Fakultativní výlety

Více informací najdete na www.qualitytours.cz

Španělsko
Menorca

www.europeseniortourism.eu
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O Kalábrii Kalábrie se nachází na nejjižnějším cípu Apeninského poloostrova a své návštěvníky láká především 
zdejší krajina, která je atraktivní svou kombinací impozantních hor a čistého pobřeží s dlouhými písčitými plážemi, 
obojí často v těsné vzájemné blízkosti.  Kouzlo panenské přírody je navíc umocněno hlavně tím, že se zde turis-
tický průmysl nachází teprve v začátcích. Hlavní město regionu je Catanzaro.  Nejvíce návštěvníků však přitahuje 
kalábrijské pobřeží, na západě Tyrhénského moře a na východě moře Jónského a uprostřed horský masiv Sila. 
Jedna z nejhezčích oblastí Kalábrie, která stojí za navštívení, je výběžek Tropea na pobřeží Tyrhénského moře, kde 
najdete pláže s bílým pískem, tyrkysové moře a dvě nejosobitější starobylá střediska Kalábrie - Tropeu a Pizzo. 
Pojeďte s námi odhalit kouzlo této méně známé části Itálie a ochutnat místní vynikající kuchyni. Upozorňujeme, že 

Kalábrie je rozvíjející se turistickou destinací vyhledávanou zejména pro přírodní krásy. 

KALÁBRIE

8 denní zájezd pro osoby starší 55 let. 

Navíc si s sebou může každý senior vzít jednoho 
neseniora za stejných podmínek!

Důležité informace

 » Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let.
 » Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby 
mladší 55 let bez doprovodu seniora.

 » Změna hotelu vyhrazena.

Fakultativní výlety

Více informací najdete na www.qualitytours.cz

Termín (odletový den út/pá) Green Garden 4*

03.06. - 10.06. 2016 13 990,-

07.06. - 14.06. 2016 14 290,-

10.06. - 17.06. 2016 14 290,-

14.06. - 21.06. 2016 ! 14 490,-

21.06. - 28.06. 2016 14 990,-

Termín (odletový den út/pá) Green Garden 4*

02.09. - 09.09. 2016 14 990,-

06.09. - 13.09. 2016 14 790,-

09.09. - 16.09. 2016 14 790,-

13.09. - 20.09. 2016 ! 14 490,-

16.09. - 23.09. 2016 14 290,-

20.09. - 27.09. 2016 13 990,-

23.09. - 30.09. 2016 13 990,-

! Odlety i z Brna

Cena zájezdu zahrnuje

 » Zpáteční letenka Praha/Brno – Lamezia Terme – 
Praha/Brno (včetně všech poplatků) 

 » Transfer letiště – hotel – letiště 
 » 7 nocí pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji 
 » Polopenze vč. sklenice vody a vína k večeři
 » 1x autobusový polodenní výlet 
 » Služby česky/slovensky hovořícího delegáta 
po celou dobu pobytu 

 » Zákonné pojištění CK pro případ úpadku 

Cena zájezdu nezahrnuje

 » Fakultativní výlety a služby
 » Pojištění léčebných výloh včetně pojištění pro 
případ storna zájezdu

 » Případnou pobytovou taxu dle vyhlášky místních 
úřadů (v současnosti cca 2 €/os./noc)

Fakultativní příplatky

 » Jednolůžkový pokoj 2 900,- Kč
 » Plná penze 1 500,- Kč/os.

Slevy

 » Sleva za 3. osobu na přistýlce 500,- Kč

PLÁŽOVÝ 

SERVIS V CENĚ

JEDNOLŮŽKOVÉ 

POKOJE BEZ 

PŘÍPLATKU*

ODLETY 

TAKÉ Z BRNA
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HOTEL GREEN GARDEN  4* | BRIATICO |
Popis hotelu:  Villaggio Green Garden Club se nachází na Tyrhénském pobřeží Kalábrie, v překrásném zálivu 
cca 1km od městečka Briatico, kde se každý týden konají trhy. Nachází se cca 100 m od soukromé pláže 
s jemným pískem a místy oblázky, která je vybavena slunečníky, lehátky (pro hotelové hosty zdarma), kabinka-
mi na převlečení, sociálním zařízením, barem a dětským koutkem. Komplex je obklopený tropickými rostlinami 
a zelení, hlavně pak různorodými palmami. Komplex je rozdělený na hotelovou část, kde se nacházejí pokoje 
v přízemí nebo v 1. poschodí s balkonem či terasou, a rezidenční část, kde se nacházejí apartmány v přízem-
ních vilkách s vlastním vchodem a terasou.
Vybavení hotelu: recepce, bazén, bar, restaurace, tenisový kurt, Wi-Fi (za poplatek), plážový bar, plážový 
servis zdarma, shuttle bus. Upozorňujeme, že v bazénu může být vyžadováno použití koupací čepice.
Vybavení pokoje/apartmánu:  vlastní sociální zařízení, klimatizace, televize, chladnička, (trezor a fén k za-
půjčení na recepci) balkon nebo terasa. 
Ofi ciálně hotel spadá do kategorie 4*, v rámci evropských standardů jej lze hodnotit spíše jako 3*. Kalábrie 

tedy není vhodná pro náročnou klientelu, je vhodná pro ty, kteří chtějí poznat krásnou panenskou přírodu, 

běloskvoucí pláže a malebná městečka.
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O Basilicatě Basilicata je jedním z jihoitalských regionů, který nejvíce prosperoval v dobách tzv. Velkého 
Řecka. Dnes se jedná o převážně zemědělský region, který láká návštěvníky zejména pro svou krajinu. 
Přestože se jedná o jeden z nejvyprahlejších koutů Itálie, je atraktivní pro svou kombinaci majestátních 
hor a čistého pobřeží, které se velmi často nachází v těsné blízkosti. Kouzlo nedotčené přírody zde působí 
téměř na každém kroku. Hlavním městem regionu je Potenza, důležitý dopravní uzel a příhodné výchozí 
město pro výlety do středověkých měst na severu. Zcela jistě ale stojí za návštěvu město Matera, které je 
druhým největším městem a okouzluje své návštěvníky zvláštním půvabem. Zdejší Sassi di Matera, obydlí 
vybudovaná ve skále v centru města, dodávají Mateře zvláštní atmosféru a řadí ji na seznam Světového 
kulturního dědictví UNESCO od  roku 1993. Nicméně v  Mateře najdete i  spoustu dalších zajímavostí, 
a právě proto bylo město vyhlášeno v roce 2014 Evropským městem kultury pro rok 2019. Region Ba-
silicata nevyniká jen nádhernou přírodou, řeckými památkami, středověkými městy, ale i místní typickou 
kuchyní. Základem kuchyně jsou těstoviny, rajčata, chléb, olivy a vepřové maso. Místní mají zálibu v ko-
řeněných jídlech, což je patrné v používání mnoha druhů paprik a v Itálii nepříliš běžného zázvoru. Mezi 
nejoblíbenější patří místní silné sýry.  

VILLAGGIO HOTEL AKIRIS   4* | BASILICATA |
Popis resortu: resort umístěný v pěkné udržované zahradě se nachází u jónského pobřeží regionu Basili-
cata, cca 250 m od soukromé pláže hotelu (plážový servis - slunečník, lehátko -  zdarma), na kterou vede 
udržovaná cesta lesíkem. Hotel disponuje 82 komfortně zařízenými pokoji a apartmány. Přes den jezdí cca 
každou hodinu veřejný bus do nedalekého městečka (cena cca 1 Eur/1 cesta). 
Vybavení resortu: recepce, 2 restaurace, 2 bary, 2 bazény, 2 dětské bazény, 3 tenisové kurty, 2 fotbalové 
hřiště, hřiště na volejbal a basketbal, mini golf, parkoviště, bankomat, malé obchodní centrum, sál s TV. 
Upozorňujeme, že v bazénu může být vyžadováno použití koupací čepice.
Vybavení pokoje/apartmánu: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky nebo apartmán s vlastním sociál-
ním zařízením jsou vybaveny ledničkou, telefonem, TV, klimatizací, terasou či balkonem.

Termín 

(odletový den čtvrtek)

Villaggio Hotel Akiris 4*

09.06. - 16.06. 2016 13 490,-

16.06. - 23.06. 2016 13 990,-

23.06. - 30.06. 2016 14 490,-

Termín 

(odletový den čtvrtek)

Villaggio Hotel Akiris 4*

01.09. - 08.09. 2016 14 490,-

08.09. - 15.09. 2016 14 290,-

15.09. - 22.09. 2016 13 990,-

22.09. - 29.09. 2016 13 490,-

Cena zájezdu zahrnuje

 » Zpáteční letenka Praha – Bari – Praha (včetně 
všech poplatků)

 » Transfer letiště – hotel – letiště
 » 7 nocí pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji
 » Polopenze vč. sklenice vody a vína k večeři
 » 1x autobusový polodenní výlet
 » Služby česky/slovensky hovořícího delegáta 
po celou dobu pobytu

 » Zákonné pojištění CK pro případ úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

 » Fakultativní výlety a služby
 » Pojištění léčebných výloh včetně pojištění pro 
případ storna zájezdu

 » Případnou pobytovou taxu dle vyhlášky místních 
úřadů (v současnosti cca 2 €/os./noc)

Fakultativní příplatky

 » Jednolůžkový pokoj 2 900,- Kč
 » Plná penze 2 000,- Kč/os

Slevy

 » Sleva za 3. osobu na přistýlce 500,- Kč
 » Sleva za dítě 2 až 11 let na přistýlce 1 000,- Kč

BASILICATA

8 denní zájezd pro osoby starší 55 let. 

Navíc si s sebou může každý senior vzít jednoho
neseniora za stejných podmínek!

Důležité informace

 » Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let.
 » Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby 
mladší 55 let bez doprovodu seniora.

 » Změna hotelu vyhrazena.

Fakultativní výlety

Více informací najdete na www.qualitytours.cz

Basilicata

Itálie
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O Kampánii Baia Domizia je letovisko umístěné v turistické zóně regionu Kampánie, v provincii Caserta, při jeho 
nejsevernější části - na hranicích regionu Kampánie a Lazio, často přezdívané jako „brána jihu“. Letovisko vzniklo 
v 60. letech minulého století, a přestože má v zimním období jen cca 1000 obyvatel, v letních měsících se tento 
počet několikanásobně zvyšuje. Bylo založeno jako rekreační středisko s hotely a apartmány u pěkných písčitých 
pláží severní Kampánie, na strategicky výhodném místě k podnikání zajímavých výletů po okolí (jen několik desítek 
kilometrů jsou umístěny – italské Versailles – zámek Caserta, Neapol, Pompeje, Herculaneum, Pozzuoli, Vesuv, 
či ostrovy Capri a  Ischia, které jsou na obzoru viditelné již ze samostatného letoviska). Letovisko nabízí svým 
návštěvníkům veškerou infrastrukturu.

Strategicky výhodné místo k objevování krás Říma a Neapolského zálivu! Kompletní nabídku výletů 
naleznete na www.qualitytours.cz

KAMPÁNIE

8 denní zájezd pro osoby starší 55 let. 

Navíc si s sebou může každý senior vzít jednoho 
neseniora za stejných podmínek!

Důležité informace

 » Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let.
 » Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby 
mladší 55 let bez doprovodu seniora.

 » Změna hotelu vyhrazena.

Termín 

(odletový den neděle)

Marina Club 

Baia Domizia 4*

12.06. - 19.06. 2016 13 790,-

19.06. - 26.06. 2016 13 990,-

Termín 

(odletový den neděle)

Marina Club 

Baia Domizia 4*

11.09. - 18.09. 2016 13 990,-

18.09. - 25.09. 2016 13 790,-

Cena zájezdu zahrnuje

 » Zpáteční letenka Praha - Neapol nebo Řím - Praha 
(včetně všech poplatků)

 » Transfer letiště – hotel – letiště
 » 7 nocí pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji
 » Polopenze vč. sklenice vody a vína k večeři
 » 1x autobusový polodenní výlet
 » Služby česky/slovensky hovořícího delegáta po celou 
dobu pobytu

 » Zákonné pojištění CK pro případ úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

 » Fakultativní výlety a služby
 » Pojištění léčebných výloh včetně pojištění pro 
případ storna zájezdu

 » Případnou pobytovou taxu dle vyhlášky místních 
úřadů 

Fakultativní příplatky

 » Jednolůžkový pokoj 2 900,- Kč
 » Plná penze 1 400,- Kč/os.

Slevy

 » Sleva za 3. osobu na přistýlce 500,- Kč

Kampánie Itálie
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MARINA CLUB BAIA DOMIZIA   4* | BAIA DOMIZIA |
Popis hotelu: příjemný hotel Marina Club Baia Domizia se nachází na strategickém místě, jen kousek od vy-
hlášených památek zdejšího regionu a přímo u písečné pláže (plážový servis v ceně). Bezplatný shuttle bus 
jezdí každý den do centra letoviska Baia Domizia, které je vzdálené cca 1,5 km.
Vybavení hotelu: bazén s oddělenou dětskou částí, restaurace, 2 bary, Wi-Fi (za poplatek), výtah, večerní 
představení a animace (v provozu cca od začátku června do konce září), hrací místnost, dětský koutek, stolní 
tenis, konferenční sál, udržovaná zahrada, posilovna na terase, za poplatek prádelnu, půjčovnu kol, půjčovnu 
aut, parkoviště (veřejné zdarma je vzdálené cca 100 metrů). Upozorňujeme, že v bazénu může být vyžadováno 
použití koupací čepice.
Vybavení pokoje: hotel disponuje celkem 180 pokoji. Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybavené 
sociálním zařízením, fénem, telefonem, SAT TV, miniledničkou, klimatizací, Wi-Fi (za poplatek) a někdy trezo-
rem a balkonem (cca 40 pokojů nemá balkon). 

NOVINKA
PLÁŽOVÝ 

SERVIS V CENĚ

Neapol

Řím
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O Sicílii Sicílie je největším ostrovem Středozemního moře a jako turistická destinace má co nabídnout jak 
milovníkům pláží a přírody, tak i těm, kteří se zajímají o umění, kulturu a historii. Sicílie je zvláštní říší, ostro-
vem odděleným od zbytku Itálie nejen mořem, ale i staletími historických a kulturních odlišností. Přesto tvoří 
nesmírně významnou část země a německý autor Johann Wolfgang Goethe, ohromen krásami ostrova, pro-
hlásil: „Vidět Itálii a nevidět Sicílii je jako nevidět Itálii vůbec, protože Sicílie je klíčem k celé zemi.“ V průběhu 
staletí ostrov přitahoval celou řadu nájezdníků, jako byli Kartaginci, Římané, Řekové, Vandalové, Arabové, 
Normané, Španělé nebo Francouzi. Výsledkem těchto invazí je neobyčejné dědictví, které jednotlivé kultury 
na ostrově zanechaly: divadla v Syrakusách a v Taormině, úžasné chrámy v Agrigento a Segesta, nádherné 
mozaiky na Piazza Armenia, architektura ovlivněná maurskou kulturou, popřípadě majestátní normanská 
architektura, reprezentovaná především chrámy v Monreale a Cefalu. 

SICÍLIE 

Termín 

(odletový den neděle)

Capo dei 

Greci 4*

Villa Athena 

3*

15.05. - 22.05. 2016 14 490,- 13 790,-

22.05. - 29.05. 2016 14 790,- 13 990,-

28.05. - 04.06. 2016 14 990,- -

29.05. - 05.06. 2016 14 990,- 14 290,-

05.06. - 12.06. 2016 15 290,- 14 490,-

12.06. - 19.06. 2016 15 490,- 14 790,-

19.06. - 26.06. 2016 15 990,- 14 990,-

Termín 

(odletový den neděle)

Capo dei 

Greci 4*

Villa Athena 

3*

04.09. - 11.09. 2016 15 990,- 14 990,-

11.09. - 18.09. 2016 15 490,- 14 790,-

18.09. - 25.09. 2016 14 990,- 14 490,-

24.09. - 01.10. 2016 14 790,- -

25.09. - 02.10. 2016 14 790,- 13 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

 » Zpáteční letenka Praha – Catania – Praha (včetně 
všech poplatků)

 » Transfer letiště – hotel – letiště
 » 7 nocí pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji
 » Polopenze 
 » 1x polodenní výlet
 » Služby česky/slovensky hovořícího delegáta 
po celou dobu pobytu

 » Zákonné pojištění CK pro případ úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

 » Fakultativní výlety a služby
 » Pojištění léčebných výloh včetně pojištění pro 
případ storna zájezdu

 » Případnou pobytovou taxu dle místních úřadů 

Fakultativní příplatky

 » Jednolůžkový pokoj 3 700,- Kč

Slevy

 » Sleva za 3. osobu na přistýlce 500,- Kč

JEDNOLŮŽKOVÉ 

POKOJE BEZ 

PŘÍPLATKU*
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Sicilie

Itálie

8 denní zájezd pro osoby starší 55 let. 

Navíc si s sebou může každý senior vzít jednoho
neseniora za stejných podmínek!

Důležité informace

 » Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let.
 » Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby 
mladší 55 let bez doprovodu seniora.

 » Změna hotelu vyhrazena.

Fakultativní výlety

Více informací najdete na www.qualitytours.cz
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HOTEL CAPO DEI GRECI RESORT & SPA  4*
Popis hotelu: Hotel Capo dei Greci je umístěn v kopci nad taorminským zálivem a nabízí překrásný výhled 
do okolí. Hotel se nachází cca 15 km od Taorminy. Pod hotelem se nachází autobusová zastávka se spoje-
ním do Taorminy, Forza d’Agro a Sant’Alessio Siculo (nejbližší městečko cca 4 km). Hotel disponuje vlastní 
kamenitou pláží na  které je umístěna sluneční terasa se slunečníky a  lehátky zdarma. Hotel nabízí dva 
panoramatické bazény s překrásnými výhledy na širé moře. Polopenze formou švédských stolů.

HOTEL VILLA ATHENA  3*
Popis hotelu: Villa Athena je 3* depandancí 4* hotelu Sporting Baia a leží necelých 100 m od nádherné písčité 
pláže v zátoce Giardini Naxos. Centrum letoviska s obchody a restauracemi je vzdáleno asi 200 m.
Více informací o hotelech naleznete na www.qualitytours.cz
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O  Sardinii Sardinie představuje v  posledních letech i  vzhledem k  vyšším cenám destinaci vyhledávanou 
především movitější klientelou. Nyní se vám naskytla jedinečná příležitost poznat krásy druhého největšího 
ostrova Středozemního moře za nesrovnatelně nižší cenu! Objevte bělostné pláže s křišťálově čistým azurovým 
mořem, které jen těžko hledají v Evropě konkurenci. Poznejte bohatou historii ostrova a navštivte místa, která 
vás ohromí svou neopakovatelnou atmosférou. Jednou z nejstarších a v této době  také nejluxusnějších turis-
tických  zón na sardinském pobřeží je oblast nazývaná Costa Smeralda, neboli Smaragdové pobřeží. Naleznete 
zde jedny z nejkrásnějších pláží na ostrově.

HOTEL VILLAGGIO CALA BITTA  3* | BAIA SARDINIA |
Popis hotelu: hotel Villaggio Cala Bitta se nachází na klidném místě u menší zátoky nesoucí stejný název, 
v samém srdci vyhlášené oblasti Costa Smeralda. Písečná pláž se nachází cca 50 metrů od hotelu. Plážový 
servis (slunečník, lehátko a křesílko) v ceně. Nedaleko pláže menší turistický přístav. Hotel disponuje shuttle 
busem zdarma (s pravidelným spojením s  letoviskem Baia Sardinia, které se nachází cca 2 km od hotelu, 
včetně jeho vyhlášených pláží).
Vybavení hotelu: recepce, vstupní hala, Wi-Fi na recepci, bazén (v provozu v závislosti na počasí, může být 
vyžadováno použití koupací čepice), restaurace, TV místnost, hrací místnost, obchod, lukostřelba, animační 
programy a miniklub (v provozu v závislosti na počtu klientů), divadlo pro animace, parkoviště.
Vybavení pokoje: hotel disponuje celkem 120 prostornými pokoji. Některé jsou umístěné v centrální části 
hotelu (jednopatrové budovy), některé ve vilkách v piniovém háji. Všechny jsou vybaveny sociálním zařízením, 
fénem, klimatizací, TV, miniledničkou a  telefonem. Většina pokojů má balkon či předzahrádku. K  dispozici 
jsou také pokoje s možností až 2 přistýlek či pokoje typu Family (dva propojené pokoje s  jedním sociálním 
zařízením).

SARDINIE

8 denní zájezd pro osoby starší 55 let. 

Navíc si s sebou může každý senior vzít jednoho 
neseniora za stejných podmínek!

Důležité informace

 » Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let.
 » Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby 
mladší 55 let bez doprovodu seniora.

 » Změna hotelu vyhrazena.

Fakultativní výlety

Více informací najdete na www.qualitytours.cz

Termín 

(odletový den pátek)
Villaggio Cala 

Bitta 3*

27.05. - 03.06. 2016 14 990,-

03.06. - 10.06. 2016 15 490,-

10.06. - 17.06. 2016 15 990,-

17.06. - 24.06. 2016 16 290,-

Termín 

(odletový den pátek)

Villaggio Cala 

Bitta 3*

09.09. - 16.09. 2016 16 290,-

16.09. - 23.09. 2016 15 990,-

23.09. - 30.09. 2016 15 490,-

30.09. - 07.10. 2016 15 290,-

Cena zájezdu zahrnuje

 » Zpáteční letenka Praha – Olbia – Praha (včetně 
všech poplatků)

 » Transfer letiště – hotel – letiště
 » 7 nocí pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji
 » Polopenze vč. neomezené konzumace vody, vína 
a piva k večeři

 » 1x polodenní výlet
 » Služby česky/slovensky hovořícího delegáta 
po celou dobu pobytu

 » Zákonné pojištění CK pro případ úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

 » Fakultativní výlety a služby
 » Pojištění léčebných výloh včetně pojištění pro 
případ storna zájezdu

 » Případnou pobytovou taxu dle vyhlášky místních 
úřadů

Fakultativní příplatky

 » Jednolůžkový pokoj 2 700,- Kč
 » Plná penze 2 000,- Kč/os.

Slevy

 » Sleva za 3. osobu na přistýlce 500,- Kč

 K VEČEŘI NEOME-

ZENÁ KONZUMACE 

VODY, VÍNA A PIVA
NOVINKA

JEDNOLŮŽKOVÉ 

POKOJE BEZ 

PŘÍPLATKU*

PLÁŽOVÝ 

SERVIS V CENĚ

*d
o v

yp
rod

án
í 

ka
pa

cit
y

Itálie

Sardinie
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O Turecku Turecko není pouhou „prázdninovou destinací“, Turecko je mnohem více. Je zemí, která Vás 
uchvátí mnohakilometrovými písečnými plážemi, azurově modrým mořem a především jedinečnou atmo-
sférou orientu. Pokuste se s našimi zájezdy pro seniory 55+ proniknout do nezvykle odlišné kultury, poznej-
te přátelské obyvatele, navštivte některý z minaretů či pozoruhodných skalních měst. Dovolená v Turecku 
je plná poznání a odpočinku! Turecko je zemí na křižovatce kultur a náboženství, je mostem mezi Evropou 
a Asií. Přírodní krásy, bohaté historické dědictví a známá turecká kuchyně lákají množství turistů z celého 
světa. V  Turecku se nachází nepřeberné množství antických památek jako např. starověké město Efez, 
horský Thermessos, lázeňské Hierapolis nebo další památky v Istanbulu. Mezi další aktivity, kterým se lze 
v Turecku v rámci zájezdů pro seniory 55+ věnovat, patří i návštěva tureckých lázní.

8 denní zájezd pro osoby starší 55 let. 

Navíc si s sebou může každý senior vzít jednoho
neseniora za stejných podmínek!

Důležité informace

 » Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let.
 » Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby 
mladší 55 let bez doprovodu seniora.

 » Změna hotelu vyhrazena.

Fakultativní výlety

Více informací najdete na www.qualitytours.cz

Cena zájezdu zahrnuje

 » Zpáteční letenka Praha – Antalya – Praha (včetně 
všech poplatků)

 » Transfer letiště – hotel – letiště
 » 7 nocí pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji
 » All inclusive
 » 1x polodenní výlet
 » Služby česky/slovensky hovořícího delegáta 
po celou dobu pobytu

 » Zákonné pojištění CK pro případ úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

 » Fakultativní výlety a služby
 » Pojištění léčebných výloh včetně pojištění pro 
případ storna zájezdu

Termín (odletový den sobota): Valeri Beach 3* L‘Ancora 4*

30.04. - 07.05. 2016 15 890,- 15 990,-

07.05. - 14.05. 2016 15 990,- 15 990,-

14.05. - 21.05. 2016 16 990,- 15 990,-

21.05. - 28.05. 2016 16 990,- 15 990,-

28.05. - 04.06. 2016 16 990,- 16 790,-

Termín (odletový den sobota): Valeri Beach 3* L‘Ancora 4*

24.09. - 01.10. 2016 17 990,- 17 590,-

01.10. - 08.10. 2016 15 990,- 15 790,-

08.10. - 15.10. 2016 15 990,- 15 790,-

15.10. - 22.10. 2016 14 990,- 14 990,-

22.10. - 29.10. 2016 13 990,- 13 990,-

Cena zájezdu zahrnuje

 » Zpáteční letenka Praha – Malta – Praha (včetně 
všech poplatků)

 » Transfer letiště – hotel – letiště
 » 7 nocí pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji
 » Polopenze
 » 1x polodenní výlet Mdina
 » Služby česky/slovensky hovořícího delegáta 
po celou dobu pobytu

 » Zákonné pojištění CK pro případ úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

 » Fakultativní výlety a služby
 » Pojištění léčebných výloh včetně pojištění pro 
případ storna zájezdu

O Maltě Malta je středomořský ostrovní stát ležící 95 km na jih od Sicílie a 290 km východně od Tuniska. 
Ofi ciální název je Maltská republika, hlavním městem je Valleta. Geologickým složením a  geografi ckým 
umístěním náleží k Evropě. Místní historie sahá hluboko do minulosti, a to až 7 200 let zpět a díky tomu je 
zajímavým a na památky turisticky bohatým místem. Milovníci historie se zde setkávají se stopami starově-
kých Féničanů, obdivovat na svých cestách můžete megalitické stavby a vydáte se po stopách arabských 
nájezdníků. Pohlédnete na pozůstatky majestátných pevností, věží a bran. Maltská města a městečka Vás 
nalákají nejen na zmíněné památky, ale i na obchody a nákupy – centrem těchto aktivit je město Sliema. 
Rybářským centrem je malebný Marsacklokk, kde spatříte typické čluny luzzu. Za procházku stojí takzvané 
„tiché město“ Mdina, které je přístupné pouze pro pěší. Malta je známa tím, že téměř každý občan je římsko-
-katolické víry a k dispozici je mu 364 stojících kostelů. Svým návštěvníkům nabízí směs moderního světa 
proslulého svými službami v oblasti cestovního ruchu a historických úseků různých období a jejich památek.

8 denní zájezd pro osoby starší 55 let. 

Navíc si s sebou může každý senior vzít jednoho
neseniora za stejných podmínek!

Důležité informace

 » Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let.
 » Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby 
mladší 55 let bez doprovodu seniora.

 » Změna hotelu vyhrazena.

Fakultativní výlety

Více informací najdete na www.qualitytours.cz

Termín 

(odletový den středa)

Il Palazzin 

3*

Qawra Palace 

4*

Seashells 

Suncrest 4*

04.05. - 11.05. 2016 17 490,- 17 590,- 20 690,-

11.05. - 18.05. 2016 17 490,- 17 590,- 20 690,-

18.05. - 25.05. 2016 17 490,- 17 590,- 20 690,-

25.05. - 01.06. 2016 17 490,- 17 590,- 20 690,-

01.06. - 08.06. 2016 17 990,- 17 990,- 22 390,-

Termín 

(odletový den středa)

Il Palazzin 

3*

Qawra Palace 

4*

Seashells 

Suncrest 4*

14.09. - 21.09. 2016 19 690,- 21 690,- 23 990,-

21.09. - 28.09. 2016 19 690,- 21 690,- 23 990,-

28.09. - 05.10. 2016 18 690,- 19 590,- 22 790,-

05.10. - 12.10. 2016 17 990,- 17 890,- 21 690,-

16 zdarma 800 707 111   |   www.qualitytours.cz16

M
A

L
T
A

  
P

R
O

 S
E

N
IO

R
Y

 5
5
+

T
U

R
E

C
K

O
  

P
R

O
 S

E
N

IO
R

Y
 5

5
+

T
U

R
E

C
K

O
  

P
R

O
 S

E
N

IO
R

Y
 5

5
+

LIBUŠE TRAVEL    WEB: www.libusetravel.cz  |  E-MAIL: info@libusetravel.cz   |   MOBIL: 602 449 442 



Ayurweda & pilates & poznávání & koupání & kurzy vaření & zdravotní vyšetření  Na základě velmi 
úspěšného pilotního zájezdu v roce 2014 bychom Vás rádi pozvali na regeneraci těla i duše v nádherném prostře-
dí Srí Lanských čajových plantáží. Na této cestě vás bude provázet místní ayurwerdský lékař, kuchařka a lektorka 
pohybových aktivit Jana Hochová, jejímž krédem je: „nikdy není pozdě vykročit na novou cestu“.
Váš výlet začne malým 4 denním okruhem. Zregenerujete se u moře, podíváte se na čajové plantáže, a podle 
zájmu si vyjedete na safari. 
Na Galaville  budete mít možnost, první dva dny, hovořit s místním lékařem, který se zabývá ayurwedou a na-
směruje každého z vás na správný směr. Určí, jaký jste typ a co vaše tělo i duše potřebuje. Po tomto rozdělení 
budete mít možnost si vyzkoušet jak vařit ayurwedská jídla tak, abyste v této započaté cestě mohli pokračovat 
i po návratu domů. Budete si je vařit sami pod dohledem odbornice na ayurwedskou kuchyni. 
Každé ráno vám nabídneme cvičení pro doplnění energie.  Určitě využijeme i místního bazénu a vířivky. Zkusíte 
si, jak se obléká sárí, a zatančíte si s tamilskými tanečnicemi.
Podle zájmu podnikneme výlety do okolí a to jak pěší tak na tuk tuku.

Důležité informace

 » Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let.
 » Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby 
mladší 55 let bez doprovodu seniora.

 » Změna programu vyhrazena.

Cena zájezdu zahrnuje

 » Zpáteční letenka Praha – Srí Lanka – Praha 
(včetně všech poplatků)

 » 14x ubytování dle programu
 » Polopenze 
 » Vstupy do všech míst uvedených v programu
 » Dopravu po ostrově
 » Masáž zad a šíje
 » Specialistku na vaření
 » Lektorku
 » V Galaville je k dispozici bazén a vířivka, pavilon 
na jogu

 » Služby česky/slovensky hovořícího delegáta po 
celou dobu pobytu

 » Zákonné pojištění CK pro případ úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

 » Fakultativní služby mimo program
 » Pojištění léčebných výloh včetně pojištění pro 
případ storna zájezdu

NOVINKA

Termín 

(odletový den pátek)

Ayurweda & pilates & poznávání & koupání 

& kurzy vaření & zdravotní vyšetření

25.03. - 09.04. 2016 49 990,-

Program zájezdu

Více informací najdete 
na www.qualitytours.cz

O Portugalsku Pro většinu z nás je tento stát, rozprostírající se v západní části Iberského poloostrova, obe-
střen rouškou tajemství a  neznáma. Pravda, výtečné portské víno asi zvlášť představovat nemusíme, ale 
Portugalsko nejsou pouze vinice a vinné sklepy na severu země. Důvodů, proč navštívit toto kouzelné místo, 
je spousta. V poslední době objevují jeho krásu i naši turisté. Portugalsko Vás nadchne svou pohostinností, 
pohodou, sluncem zalitými plážemi, výbornou gastronomií, průzračně čistou vodou Atlantiku a v neposlední 
řadě také bohatstvím kulturních a historických památek, které jsou k vidění téměř na každém kroku. 

8 denní zájezd pro osoby starší 55 let. 

Navíc si s sebou může každý senior vzít jednoho 
neseniora za stejných podmínek!

Důležité informace

 » Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let.
 » Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby 
mladší 55 let bez doprovodu seniora.

 » Změna hotelu vyhrazena

Cena zájezdu zahrnuje

 » Zpáteční letenka Praha - Lisabon - Praha (včetně 
všech poplatků)

 » 7 nocí pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji
 » Polopenzi včetně skleničky vody a vína k večeři
 » Transfer letiště – hotel – letiště
 » Polodenní výlet
 » Služby česky hovořícího delegáta po celou dobu 
pobytu

 » Zákonné pojištění CK pro případ úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

 » Fakultativní výlety a služby
 » Pojištění léčebných výloh včetně pojištění pro 
případ storna zájezdu

Nabídka fakultativních výletů (orientační ceny) 

 » Polodenní výlet Lisabon v ceně zájezdu
 » Celodenní výlet Portugalská riviéra 1 190 Kč
 » Celodenní výlet Perly Portugalska 1 490 Kč
 » Celodenní výlet Evora 1 490 Kč

Termín 

(odletový den st/so)

Hotel Ever 

Caparica 4*

11.05. - 18.05. 2016 17 990,-

15.10. - 22.10.2016 17 590,-
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O Madeiře Madeira patří spolu s Porto Santo k hlavním ostrovům Madeirského souostroví. Je vzdálená 
545 km od  pobřeží Afriky a  978 km od Portugalska. Příznivé klimatické podmínky, pro které si Madeira 
vysloužila přezdívku „ostrov věčného jara“, jsou jako stvořené pro celoroční pobyt v  této destinaci. Rtuť 
teploměru dosahuje 20°C v zimě, v létě je průměrná teplota vzduchu cca 24°C. Teplota vody se pohybuje 
od 17°C v zimě, 23°C v létě. Příroda na této plovoucí zahradě Atlantiku vytvořila unikátní scenérii strmých 
kopců, hor a údolí, porostlých nádhernou vegetací. Na Madeiře se vyskytuje unikátní fl óra čítající na 700 
druhů květeny, kapradin, různé druhy jalovce a vavřínu. Nikde jinde neuvidíte v  takovém množství kvést 
orchideje, lilie, magnolie, azalky... Nejvýraznější rostlinou je však dračinec neboli dracéna. Zkrátka – příroda 
vás na Madeiře obklopuje doslova na každém kroku.

8 denní zájezd pro osoby starší 55 let. 

Navíc si s sebou může každý senior vzít jednoho 
neseniora za stejných podmínek!

Důležité informace

 » Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let.
 » Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby 
mladší 55 let bez doprovodu seniora.

 » Změna hotelu vyhrazena.

Fakultativní výlety

Více informací najdete na www.qualitytours.cz

MADEIRA

Cena zájezdu zahrnuje

 » Zpáteční letenka Praha – Funchal – Praha (včetně 
všech poplatků)

 » Transfer letiště – hotel – letiště
 » 7 nocí pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji se 
zvolenou stravou

 » Služby česky/slovensky hovořícího delegáta 
po celou dobu pobytu

 » Zákonné pojištění CK pro případ úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

 » Fakultativní výlety a služby
 » Pojištění léčebných výloh včetně pojištění pro 
případ storna zájezdu

Období (odlet každé pondělí) Hotel Strava Cena

18.04. - 26.09. 2016 Greco 2* Snídaně 15 990,-

18.04. - 26.09. 2016 Windsor 4* Snídaně 16 990,-

18.04. - 26.09. 2016 Estrelicia 3* Polopenze 19 990,-

18.04. - 06.06. a 05.09. – 26.09. 2016 Four Views Baia 4* Polopenze 21 990,-

18.04. - 06.06. a 05.09. – 26.09. 2016 Four Views Oasis 4* Polopenze 21 990,-

02.05. - 04.07. a 29.08. – 26.09. 2016 Royal Orchid 4* Polopenze 21 990,-

Portugalsko

Madeira MarokoMaroko

18 zdarma 800 707 111   |   www.qualitytours.cz18
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O Kypru Kypr se nachází ve východní části Středozemního moře a jedná se o třetí největší ostrov ve Stře-
dozemním moři po Sicílii a Sardinii. Nachází se 113 km jižně od Turecka a přibližně 120 kilometrů západně 
od syrského pobřeží. Geografi cky náleží k Asii, kulturně však k Evropě. Území kyperského ostrova tvoří dva 
velké horské masívy – pohoří Troodos a pohoří Kyrenia. Západní část ostrova tvoří poloostrov Akamas, seve-
rovýchodní část tvoří poloostrov Karpas. Nejjižnějším cípem ostrova je poloostrov Akrotiri. Severní část ostrova 
(36.2% celkové rozlohy) je od roku 1974 okupována Tureckem, ostrov je tak rozdělen takzvanou „Zelenou 
Linií“. Severní část můžete navštívit sami nebo v rámci fakultativního výletu z naší nabídky.
Již od starověku byl Kypr pro svoji strategicky významnou polohu předmětem zájmu okolních říší a později 
i novodobých světových velmocí. Na ostrově se vyskytuje 1800 druhů rostlin, z toho 128 druhů roste pouze 
na Kypru. Ostrov je domovem 20 000 druhů orchidejí, přičemž nejrozšířenější oblastí jejich výskytu je pohoří 
Troodos. Kypr je rájem pro sportovce. Je tu vše, na co si vzpomenete. Golf, jachting, jezdectví, lyžování, tenis, 
turistika, cyklistika, horolezectví a samozřejmě vodní sporty, pro které je středozemní moře jako stvořené. Kdo 
by nechtěl být tolik aktivní, může využít celou řadu výletů do aquaparků, hor, safari, projížďku lodí nebo se vydat 
po stopách historie.
Kypřané jsou opravdoví milovníci hudby. Hrají na spoustu nástrojů, tančí a rádi zpívají. Proto se nebudete nudit 
ani večer a jejich veselý noční život vám zpříjemní konec dne. Kypr má jedno z nejzdravějších klimat v Evropě. 
Je tu přibližně 300 slunných dnů v roce. Počasí je na Kypru stálé, teploty se pohybují v průměru okolo 22°C 
a voda v moři (kromě nejchladnějších měsíců prosinec, leden, únor) je teplá. Sezóna na Kypru začíná v květnu, 
kdy teploty šplhají až k 30°C a končí v říjnu.

Cena zájezdu zahrnuje

 » Zpáteční letenka Praha – Larnaca – Praha (včetně 
všech poplatků)

 » Transfer letiště – hotel – letiště
 » 7 nocí pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji
 » Polopenze 
 » 1x polodenní výlet
 » Služby česky/slovensky hovořícího delegáta po 
celou dobu pobytu

 » Zákonné pojištění CK pro případ úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje

 » Fakultativní výlety a služby
 » Pojištění léčebných výloh včetně pojištění pro 
případ storna zájezdu

8 denní zájezd nejen pro seniory.  

Ceny zájezdů jsou stejné pro všechny věkové 
kategorie.

Důležité informace

 » Další nabídku hotelů, jejich detailní popis a další 
informace naleznete na www.qualitytours.cz.

 » Změna hotelu vyhrazena.

Fakultativní výlety

Více informací najdete na www.qualitytours.cz

KYPR  

Termín 

(odletový den pondělí)

Amorgos 

Boutique hotel 3*

Crown 

Resort Henipa 3*

Flamingo 

Beach 3*

Adams 

Beach Hotel 5*

10.10. - 17.10. 2016 16 290,- 15 990,- 14 990,- 19 490,-

17.10. - 24.10. 2016 15 990,- 15 790,- 14 790,- 18 990,-

24.10. - 31.10. 2016 15 790,- 15 490,- 14 490,- 18 590,-
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