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KONTAKTY A REZERVACE:
On-line: www.canariatravel.cz 
Osobně: cestovní kancelář Canaria Travel CZ s.r.o., Jungmannova 7, Praha 1 
Telefonicky: (+420) 221 969 224 nebo (+420) 602 313 049 
E-mailem: canaria@canariatravel.cz 
Faxem: (+420) 224 948 025 
U autorizovaných prodejců: seznam prodejců v ČR a SR najdete na www.canariatravel.cz

PIKTOGRAMY:

Platnost od 15. 11. 2018. Informace uvedené v tomto pro-
spektu jsou aktuálně platné ke dni vydání a jsou v prů-
běhu roku měněny. Cestovní kancelář Canaria Travel CZ 
neručí za případné textové chyby.

vzdálenost hotelu od letiště

vzdálenost hotelu od pláže

hotel je vhodný pro rodiny s dětmi

hotel pouze pro dospělé
Sledujte nás na:        
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OASIS PAPAGAYO SPORT & FAMILY ***
Oblast: Corralejo

Cena od:  

20 500 Kč / all inclusive 
speciální nabídka pro děti39 km 1,7 km 

— 381 pokojů
— 2 restaurace
— 3 bary
— 2 bazény
— plavecký bazén
— dětské brouzdaliště

Komplex na severu ostrova je ideálním místem pro 
všechny, kteří preferují aktivní sportovní dovolenou 
spojenou s relaxací u bazénu obklopeného palmami 
a rozsáhlou tropickou zahradou. Okolí je vhodné pro 
cyklistiku, pěší turistiku a nedaleko se nachází vodní 
park Acua Water Park!

Apartmán – 1 ložnice

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/fuerteventura/corralejo/oasis-papagayo-sport-%26-family/?TermID=1409708#popis-hotelu
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RIU OLIVA BEACH RESORT ***
Oblast: Corralejo

Cena od:  

23 100 Kč / all inclusive 
speciální nabídka pro děti35 km 20 m 

— 814 pokojů
— 4 restaurace
— 5 barů
— 2 bazény
— dětské bazény

Tento hotel nacházející se v přírodní rezervaci kou-
sek od letoviska Corralejo je obklopen ze všech stran 
úchvatnými písečnými dunami. Zaručeně zde strá-
ví nezapomenutelnou dovolenou jak rodiny s dětmi, 
tak páry, jelikož je zde „božský“ klid a je slyšet pouze 
šumění vln. Přidanou hodnotou jsou nejkrásnější pláže 
na ostrově.

Dvoulůžkový pokoj

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/fuerteventura/corralejo/riu-oliva-beach-resort/?TermID=1419498#popis-hotelu
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COSTA CALETA ***
Oblast: Caleta de Fuste

Cena od:  

17 900 Kč / all inclusive 
speciální nabídka pro děti9 km 400 m 

— 814 pokojů
— 4 restaurace
— 2 bary
— 2 bazény
— dětské bazény

Tento nejen rodinný hotel se nachází ve východní části 
ostrova v rušnější části letoviska. Je vhodnou volbou pro 
ty, kteří si chtějí vychutnat několik dní na příjemném mís-
tě v centru zábavy a přitom nedaleko od pláže. Nabízí 
kvalitní služby, animační programy nejen pro děti a záze-
mí pro strávení hezké dovolené s rodinou či přáteli.

Dvoulůžkový pokoj

CANARIA TRAVEL  

EXCLUSIVE

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/fuerteventura/caleta-de-fuste/costa-caleta/?TermID=1427993#popis-hotelu
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RIU PALACE TRES ISLAS ****
Oblast: Corralejo

Cena od:  

28 200 Kč / polopenze 
speciální nabídka pro děti35 km 20 m 

— 372 pokojů
— 3 restaurace
— 3 bary
— 2 bazény
— SPA Renova

Hotel je postavený na severním pobřeží, na jedné z nej-
známějších a nejkrásnějších pláží Kanárských ostrovů. 
Prázdninová atmosféra, krystalická voda oceánu, kilo-
metry písčité pláže a výhledy do velkolepých dun do-
tvářejí podmínky pro nejlepší odpočinek během poby-
tu na tomto magickém a nezapomenutelném místě.

Dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/fuerteventura/corralejo/riu-palace-tres-islas/?TermID=1417711#popis-hotelu
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BARCELÓ FUERTEVENTURA 
THALASSO & SPA ****
Oblast: Caleta de Fuste

Cena od:  

21 800 Kč / polopenze 
speciální nabídka pro děti8 km 50 m 

— 462 pokojů
— 2 restaurace
— 2 bary
— 2 bazény
— dětský bazén
— Thalasso centrum

Kvalita, zábava a relaxace se pojí s hotelem na východ-
ním pobřeží u pláže Caleta de Fuste. Klidná zátoka 
ovlivňuje i prostředí hotelu, jehož profesionální služby 
umožňují hostům cítit se zde velmi komfortně a ales-
poň na pár dní se odpoutat od každodenní rutiny. Je-
dinečné thalassoterapeutické centrum U – SPA nabízí 
nejnovější ošetření péče o tělo i duši.

Dvoulůžkový pokoj

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/fuerteventura/caleta-de-fuste/barcelo-fuerteventura-thalasso-spa/?TermID=1409784#popis-hotelu


8

EUROSTARS LAS SALINAS ****
Oblast: Caleta de Fuste

Cena od:  

18 700 Kč / snídaně8 km 100 m 

— 223 pokojů
— 2 restaurace
— 1 bar
— 2 bazény
— dětský bazén

Hotel situovaný na východním pobřeží ostrova je vhod-
nou volbou pro všechny – rodiny, páry i partu přátel. 
Svým hostům nabízí odpočinek u bazénu, ale také 
sportovní vyžití, zábavu a relaxaci ve Wellness & SPA. 
To vše dohromady spojené s umístěním komplexu ne-
daleko pláže Caleta de Fuste vytváří tu pravou prázd-
ninovou atmosféru.

Junior suite

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/fuerteventura/caleta-de-fuste/geranios-suites-spa/?TermID=1443083#popis-hotelu
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ELBA SARA BEACH & GOLF RESORT ****
Oblast: Caleta de Fuste

Cena od:  

21 600 Kč / polopenze 
speciální nabídka pro děti9 km 300 m 

— 266 pokojů
— 2 restaurace
— 2 bary
— 2 bazény
— dětský bazén
—  golfová hřiště 

Fuerteventura Golf Club 
a Golf Club Salinas de 
Antigua (cca 3 km)

Slunce, pláž a golf – tato slova vystihují hotel, kte-
rý se nachází v biosférické rezervaci na východ-
ním pobřeží, nedaleko pláže Playa de Castillo 
s  jemným zlatavým pískem. Komfortní pokoje, 
gastronomická nabídka a kvalitní služby jsou zá-
rukou příjemné dovolené strávené s přáteli, rodi-
nou nebo jako pár v každém ročním období.

Dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/fuerteventura/caleta-de-fuste/elba-sara-beach-%26-golf-resort/?TermID=1409509#popis-hotelu
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H10 TINDAYA ****
Oblast: Costa Calma

Cena od:  

25 600 Kč / all inclusive 
speciální nabídka pro děti64 km 50 m 

— 354 pokojů
— 1 restaurace
— 3 bary
— 3 bazény
— dětský bazén
— SPA Despacio

Na jihovýchodním pobřeží, v klidnější části letoviska se 
nachází hotel s přímým vstupem na  jednu z nejúžas-
nějších pláží ostrova – pláž Sotavento. Hotel je známý 
svými bazény a svěžími zahradami vybízejícími k zno-
vu načerpání ztracené energie. Pirátská loď s tobogány 
čeká na nejmenší hosty a dospělí se mohou nechat hýč-
kat v Despacio SPA Centre.

Dvoulůžkový pokoj

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/fuerteventura/costa-calma/h10-tindaya/?TermID=1414923#popis-hotelu
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MELIÁ FUERTEVENTURA ****
Oblast: Playa Barca

Cena od:  

20 900 Kč / polopenze68 km 20 m 

— 420 pokojů
— 1 restaurace
— 3 bary
— 2 bazény
— dětský bazén
—  René Egli  

TOP WINDSURF  
& KITE CENTER

Uniknout od shonu všedních dní, stresu a každodenní rutiny 
umožňuje hotel nacházející se na úplné samotě u nádherné 
pláže Sotavento. Je ideální volbou pro milovníky nerušené 
dovolené. Hosté si svůj pobyt mohou doladit relaxováním 
na lehátkách „bali“ nebo jen kocháním se krásnou mořskou 
lagunou, po které se prohání spousta windusrfařů a kiterů, 
jelikož zde mají pro tyto sporty výborné podmínky.

Dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/fuerteventura/playa-barca/melia-gorriones/?TermID=1409684#popis-hotelu
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TUI MAGIC LIFE FUERTEVENTURA ****
Oblast: Playa Butihondo

Cena od:  

23 900 Kč / all inclusive 
speciální nabídka pro děti79 km 100 m 

— 634 pokojů
— 4 restaurace
— 3 bary
— 4 bazény
—  bazén s oddělenou 

částí pro děti

Hotel na jižním pobřeží v klidné části letoviska je per-
fektním místem nejen pro rodiny s dětmi. Krásná dlou-
há pláž s  průzračnou vodou přímo pod hotelem zve 
k  relaxačním procházkám nebo jen k  lenošení na pís-
ku. Bohatý animační a sportovní program potěší příz-
nivce aktivní dovolené. Na děti zde čeká dětský bazén 
a spousta zábavy díky animačním programům.

Dvoulůžkový pokoj

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/fuerteventura/playa-butihondo/tui-magic-life-fuerteventura/?TermID=1409558#popis-hotelu
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IBEROSTAR PLAYA GAVIOTAS ****
Oblast: Playa de Matoral

Cena od:  

25 100 Kč / all inclusive 
speciální nabídka pro děti80 km 50 m 

— 355 pokojů
— 2 restaurace
— 3 bary
— 2 bazény
— dětský bazén 
— Thai Zen SPA

Místem ideálním k odpočinku je hotel nacházející se na již-
ním pobřeží ostrova. Nabízí strávení nezapomenutelných 
chvil plných relaxace u bazénu s romantickými výhledy na 
moře doplněné o kanárské kulinářské umění. Pro děti je při-
praveno nepřeberné množství aktivit a zábavy, které hotel 
zajišťuje. Každý se zde musí řídit heslem: Nechte se hýčkat!

Dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/fuerteventura/playa-de-matoral/iberostar-playa-gaviotas/?TermID=1421992#popis-hotelu
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OCCIDENTAL JANDÍA PLAYA ****
Oblast: Playa de Jandía

Cena od:  

19 500 Kč / polopenze 
speciální nabídka pro děti80 km 400 m 

— 643 pokojů
— 1 restaurace
— 3 bary
— 2 bazény
— dětský bazén

Na jihu ostrova u známé pláže se světlým pískem Playa 
de Matorral se nachází hotel ideální jak pro rodiny 
s  dětmi, tak pro páry. Spojení profesionálních služeb, 
dobré kuchyně, komfortních pokojů, animačního vyži-
tí a v neposlední řadě možností relaxace ve Wellness 
centru činí tento hotel místem na které se nezapomíná.

Dvoulůžkový pokoj

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/fuerteventura/playa-de-jandia/occidental-jandia-playa/?TermID=1409759#popis-hotelu
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IFA ALTAMARENA ****
Oblast: Morro Jable

Cena od:  

20 900 Kč / all inclusive 
speciální nabídka pro děti84 km 150 m 

— 225 pokojů
— 1 restaurace
— 2 bary
— 2 bazény
— dětský bazén

Hotel nacházející se na  jihu ostrova je velice vyhledá-
vaný hlavně díky své nezaměnitelné poloze. Z krásné 
subtropické zahrady se hosté ocitají přímo na nejdel-
ší pláži ostrova, Playa de Jandía. Je to perfektní místo 
k zastavení a užívání si kanárského sluníčka. Pokoj Standard s výhledem na bazén

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/fuerteventura/morro-jable/ifa-altamarena/?TermID=1449931#popis-hotelu
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RIU PALACE JANDÍA ****
Oblast: Morro Jable

Cena od:  

24 600 Kč / polopenze83 km 50 m 

— 200 pokojů
— 2 restaurace
— bary
—  bazén s oddělenou 

částí pro děti 
— Body Love

Na jižním pobřeží leží hotel s přímým vstupem na jed-
nu z nejkrásnějších pláží ostrova Playa de Jandía. Toto 
místo by mělo být dalším cílem pro ty, kdo touží na pár 
dní utéct od každodenních povinností. K relaxaci přímo 
vybízí sluneční terasy s bazénem a profesionální služ-
by v centru krásy a zdraví Body Love. Večery zpříjemní 
posezení se sklenkou dobrého vína při poslechu živé 
hudby a s výhledem na oceán.

Dvoulůžkový pokoj s bočním výhledem na moře

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/fuerteventura/morro-jable/riu-palace-jandia/?TermID=1453617#popis-hotelu
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SHERATON FUERTEVENTURA BEACH, 
GOLF & SPA RESORT *****
Oblast: Caleta de Fuste

Cena od:  

22 100 Kč / snídaně 
speciální nabídka pro děti9 km 50 m 

— 266 pokojů
— 3 restaurace
— 3 bary
— 3 bazény
— dětské brouzdaliště
—  Hesperides Thalasso 

& SPA
—  golfové hřiště 

Fuerteventura  
Golf Club

Tento hotel se nachází na  východním pobřeží 
a odráží se v něm krása a luxus. Architektura a re-
spekt k životnímu prostředí se spojily a vytvořily 
snové místo k prožití dokonalé kanárské dovolené. 
Díky poloze u pláže s  jemným světlým pískem je 
vzduch prosycen atmosférou oceánu a  dolaďuje 
tak prázdninové okamžiky k dokonalosti. 

Pokoj Deluxe

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/fuerteventura/caleta-de-fuste/sheraton-fuerteventura-beach/?TermID=1443059#popis-hotelu
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IBEROSTAR FUERTEVENTURA 
PALACE *****
Oblast: Playa de Matoral

Cena od:  

27 200 Kč / polopenze80 km 50 m 

— 437 pokojů
— 1 restaurace
— 3 bary
— 3 bazény
— SPA Sensations

Na  jižním pobřeží se nachází hotel, který je připraven 
splnit požadavky i těch nejnáročnějších klientů. Nádher-
né místo přímo u světlé pláže Playa de Jandía v kombi-
naci s  komfortním ubytováním, gastronomií a  prosto-
rem pro dokonalou relaxaci nabízí hostům jedinečný 
a  nenapodobitelný zážitek. Služby tohoto moderního 
hotelu jsou určeny pouze pro dospělé.

Dvoulůžkový pokoj

Aktuální informace  
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/cs/kanarske-ostrovy/fuerteventura/playa-de-matoral/iberostar-fuerteventura-palace-1/?TermID=1422054#popis-hotelu
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La Palma

El Hierro
La Gomera

Gran Canaria

Tenerife

Lanzarote

Fuerteventura

1

2

3

4
5

6

7

8
910

oblasti:

 1. Lajares  
 2. Corralejo 
 3. Caleta de Fuste 
 4. Tarajalejo  
 5. Playa Barca 
 6. Costa Calma 
 7. Playa Butihondo 
 8. Playa de Jandía 
 9. Playa de Matoral 
 10. Morro Jable

Další informace o ostrově 
(klikněte zde)

https://www.canariatravel.cz/kanarske-ostrovy/fuerteventura/


www.canariatravel.cz


