
     Bahamy   

  místo, kde se slunce točí kolem Vás 
 

               
         

       Termíny naleznete u ceníků          (11 dnů / 9 nocí ) 

Bahamy jsou nejen daňovým, ale především turistickým rájem, který láká          

stovkami velkých, či menších ostrovů. Proslulá čistota moře, přívětivost domorodců         

a světoznámý rum dává zapomenout na všední starosti. Díky mělkému moři jsou 

v okolí většiny ostrovů ideální podmínky na potápění a šnorchlování. Bahamy jsou 

silně ovlivněny turistickým ruchem, v němž pracuje téměř 90% obyvatelstva. Tento 

ostrovní stát leží jihovýchodně od Floridy a severozápadně od Kuby. Souostroví tvoří 

30 větších, 700 menších a zhruba 2400 korálových ostrovů. Toto souostroví vytváří 

oblouk, který zabírá plochu moře zhruba 260 000 km2.  

Ostrovy jsou tvořené z korálů a vápence a nejsou na nich žádné řeky. Hospodářství  

je velmi silně ovlivněno cestovním ruchem. Celková návštěvnost těchto ostrovů 

dosahuje více než 6 mil. osob ročně. Cestovní ruch se soustřeďuje především na 

ostrov New Providence, kde se nachází Nassau, dále na Grand Bahamas  

a postupně se rozšiřuje i na další ostrovy.  

A právě v tomto ráji jsme pro vás, společně s partnery, připravili opravdovou lahůdku. 

 



 

     

     Program: 

 

     1. den    

     PRAHA – LONDÝN – NEW PROVIDENCE ISLAND  

Odlet z letiště Václava Havla Praha do Londýna kde přestoupíme na návazný 

let do Nassau. Po příletu do Nassau následuje transfer do resortu Breezes a 

ubytování. 

                    

        

 

2. den    

NASSAU  (NEW PROVIDENCE ISLAND) 

Po snídani v resortu následuje prohlídka města Nassau a jejich kulturních 

památek. Kromě jiného navštívíte sídlo guvernéra, rezidenční oblasti, vodní 

věž, soudní dvory, Bahamský parlament, slámový trh a další zajímavosti.  



 

      

   

Nassau je hlavním městem a také komerčním centrem Bahamského 

souostroví. Svým ruchem a koncepcí je velmi podobné americkým 

velkoměstům. Přestože má značný americký ráz, zachovává si také trošku ze 

své karibské krásy a atmosféry. Spojení historie a moderní architektury dodává 

městu zvláštní kouzlo. Město se nachází na ostrově New Providence, který je 

lemován krásnými písečnými plážemi a omýván vodami tyrkysového 

Karibského moře. V Nassau, které je ekonomickým, finančním i kulturním 

centrem země, v současnosti žije okolo 200 tisíc obyvatel. To je asi 70% všech 

obyvatel Bahamských ostrovů.  

V metropoli sídlí spousta mezinárodních společností, jako jsou banky, investiční 

fondy a pojišťovny, které využívají politiky daňového ráje. 

Nassau je dvěma mosty spojeno s nedalekým Paradise Islandem, který 

vyhledávají klienti, kteří nemají hluboko do kapsy. Najdete na něm luxusní 

letoviska poskytující veškerý potřebný komfort a služby. Nejen Paradise Island, 

ale i Nassau je oblíbenou destinací pro celebrity světového filmového a módního 

průmyslu. 

Návštěvníky v Nassau upoutá především pevnost Charlotte nebo pevnost 

Fincastle. Velmi atraktivní jsou muzea Pompey a Junkanoo, která stojí za 

návštěvu. Lidé v nich mohou obdivovat velké množství zajímavých historických 

předmětů. Nassau nabízí také spoustu míst, v nichž je možné posedět a 

ochutnat nějakou místní specialitu nebo vypít dobrou kávu. Centrum města je 



pak samozřejmě plné nejrůznějších obchůdků, v nichž je možné zakoupit 

spoustu suvenýrů. 

Přístav hlavního města Nassau dnes již nemá tak strategický význam jako v 

minulosti, přesto Bahamské ostrovy provozují velké obchodní loďstvo. Asi 16 

kilometrů severně od Nassau bylo vystavěno letiště Lynden Pindling, z něhož 

každý den odlétají spoje do Spojených států, Kanady, Velké Británie a dalších 

různých destinací. 

 

 
 

 Po prohlídce návrat do resortu a volné odpoledne. 

 

 

     3.den      

     NASSAU 

Po snídani v resortu je odjezd na celodenní výlet „Power Boat Adventure“ 
( * oběd a konzumace alkoholických i nealkoholických nápojů v průběhu výletu). 
 

  
 

    
 



Power Boat Adventure:  

Po hodině jízdy vysokorychlostními čluny se dostanete k úžasným ostrovům 

Exuma Cays. Zde uvidíte první z našich sousedů, ještěry Iguana, kteří se 

nacházejí na chráněné Allana Cay rock Iguana. Cesta pokračuje do další části na 

tomto odlehlém ostrovním ráji. Zde vystoupíte a budete uvítání. Tento ostrov je 

dvě míle dlouhý a půl míle široký a nabízí nádherné výhledy na všechny strany. 

Naše rybářská chata vám poskytne úkryt před žhnoucím sluncem ostrova. Na 

zažehnání žízně, je zde otevřený bar, zásobený lihovinami, vínem, pivem, 

limonádami, džusy, vodou atd., pro každého něco, abyste byli svěží po celý den.  

Zde budete mít dost času na prozkoumání ostrova a zlatých pláží, ale dávejte 

pozor, abyste si nenechali ujít některé ze zajímavých událostí, které každý den 

přinese ... 

Seznámíte se s rejnoky, kteří prostě milují být krmeni a nemají námitky ani proti 

šimrání. Představa, že tím brzy přilákáme jiný druh jejich souseda nemusí být tak 

příjemný. Rejnoci zmizí hned poté, co krmení přiláká hlavní dravce oceánu – 

žraloky. 

Krmení těchto hrůzostrašných tvorů ponecháme našim odborníkům, ale stále 

budete mít neuvěřitelnou možnost fotografovat nad vodou a pro odvážné i pod 

vodou. Jedná se o několik druhů žraloků a pochopíte, proč TV Discovery Channel 

zvolila natáčení těchto dravců právě zde.  

  Po veškerých dopoledních zážitcích už budete mít chuť na oběd. Budou pro vás 

připraveny ostrovní pokrmy, jako jsou ryby, steaky, těstoviny, zelenina, saláty, 

tropické ovoce, sýry atd. A samozřejmě drink na zapití.  

Bahamy jsou známé pro krásné útesové oblasti. Pro zájemce o šnorchlování, 

máme úžasný drift šnorchl, jen pár metrů od břehu. Zde bude čas i na potápění, 

protože teplý proud vás vtáhne přes nesčetné množství korálů, kde budete mít 

možnost krmení ryb v těchto nedotčených a pulsujících útesech. Pokud jste nikdy 

předtím nešnorchlovali, na místě vám pomohou s ploutvemi, maskami a 

šnorchly. Místní průvodci budou s vámi neustále – budete mít neuvěřitelnou 

možnost zažít přírodu ve své nejkrásnější podobě. 

       

       



       

       

Pozdě odpoledne návrat do resortu. 

 

 

4. den      

NASSAU – GRAND BAHAMA ISLAND 

Po snídani a odhlášení se z pokojů následuje transfer z resortu na letiště a 

přelet na ostrov Gran Bahamas. Po příletu transfer do resortu Viva Vyndham a 

ubytování.  

Po celou dobu pobytu v tomto resortu je zajištěn program All inclusive.  

 

Grand Bahama Island je s rozlohou 1,373 km2 pátým největším ostrovem 

bahamského souostroví. Nachází se v jeho severní části a je cílem spousty, 

zejména movitějších turistů. Pobřeží lemují luxusní hotelové komplexy, které 

nabízí služby na úrovni. Na návštěvníky zde čeká také řada obchodů, kasin a 

pestrý noční život. 

Grand Bahama Island měří od východu na západ okolo 150 kilometrů a široký 

je přibližně 20 kilometrů. Ostrov nabízí nádhernou přírodu, okouzlující 

panorama, krásné pláže a tyrkysově zbarvené moře. Je ideální destinací pro 

prožití dovolené snů. Turistický ruch je základem ekonomiky ostrova. Na 



pobřeží vyrostlo několik atraktivních letovisek, které turistům nabízí vše ke 

strávení nezapomenutelné dovolené v tropickém ráji. 

Kdo by si chtěl odpočinout od turistických letovisek, může se vydat do vnitrozemí 

ostrova, kde najde místa s neporušenou panenskou přírodou a husté piniové 

lesy. Velmi atraktivní je zejména Národní park Lucaya, kde se nachází největší 

systém podzemních vodních jeskyní na světě. Pokud by vás přestaly bavit 

procházky po nekonečných plážích, můžete se vydat na prohlídku největšího a 

hlavního města ostrova, kterým je Freeport. Právě ve Freeportu žije většina z 

celkem asi 50 tisíc obyvatel ostrova. Ve Freeportu se nachází letiště i hlavní 

obchodní přístav. Za návštěvu stojí také West End, což je nejstarší město na 

ostrově. 

Grand Bahama Island přitahuje také milovníky golfu, na ostrově se totiž nachází 

jedinečné golfové hřiště s názvem The Lucayan Course. Jeho autorem je 

architekt Dick Wilson. Bylo otevřeno v roce 1962 a je tak nejstarším golfovým 

hřištěm na Bahamách. Hodí se především pro zkušenější hráče, je známé pro 

své úzké fairwaye, malé a rychlé greeny střežené strategicky umístěnými 

bunkery a prudkými doglegy. Také je třeba počítat s větrem a dvěma malými 

rybníky. Hřiště navíc obklopuje hustá tropická zeleň, která je domovem velkým 

množstvím volně žijících ptáků.  

 

 

 

5. den     

 GRAND BAHAMA ISLAND (FREEPORT) 

 Po snídani v resortu je volný den a relax, který si jistě užijete po svém. 
 

 

     



 

 

 6. den     

 GRAND BAHAMA ISLAND 

 Po snídani v resortu následuje „City Tours“, prohlídka a historie Freeportu, 

což je první část výletu. Zastavíme se na krátkou prohlídku zahrady Groves, v 

Sand Beer Factory na prohlídku Beer Brew a krátkou návštěvy továrny na 

výrobu parfémů a další. 

   

Následuje přesun na jiný výlet: „Dolphin Encounter“ 

  

Cca 20 minutová projížďka lodí přes krásné kanály na ostrově Grand 

Bahamas, nebo podél jižního pobřeží ostrova (v závislosti na počasí). 

Návštěva přírodní laguny o rozloze 9 akrů, "Sanctuary Bay", ve které sídlí 

delfíni. Zde se zastavíte a vychutnáte si zážitky s těmito delfíny. 

Poté pokračování programu - návštěva ptačí části, želv a další. Dle zájmu si 

poté budete moci nakupit v obchodním domě, nebo si vychutnávat studený 

nápoj, nebo chutné jídlo v restauraci. 

Poté návrat do resortu a volno.  

 

 

 



     7. den     

     GRAN BAHAMAS ISLAND – NASSAU 

Po snídani a odhlášení se z pokojů následuje transfer z resortu na letiště a 

přelet do Nassau.  

          

Po příletu transfer do resortu Melia Bahamas a ubytování.  

Po celou dobu pobytu v tomto resortu je zajištěn program All inclusive.  

  

 

     8. den     
     NASSAU – THE EXUMAS ISLAND 

Po snídani v resortu je odjezd na celodenní výlet na kouzelné ostrovy. 
( * oběd a konzumace alkoholických i nealkoholických nápojů v průběhu výletu)   

   

     

   



  
Odjezd motorovým člunem je v 9 hodin. Čluny dosahují rychlost až 45km/hod. 
Seddleback Cay se objeví za pouhých 40 mil od Nassau, v severní části Exumas 
Cay. Po příjezdu si odpočinete na jedné ze sedmi neobydlených kouzelných 
pláží. To jsou skutečné Bahamy. 
Kousek od našeho ostrovního ráje se nachází perfektní izolovaný písečný bar. 
Zde si můžete udělat příjemnou procházku, nasát zdejší vzduch, či sbírat mušle. 
Nezapomeňte si fotoaparát – zde budete mít opravdu co fotit. 
Poté budete moci šnorchlovat v mělkých korálových útesech hemžících se 
barevnými tropickými rybami. Uvidíte rejnoky a ulity v jejich přirozeném 
prostředí – něco neuvěřitelného. Někdy je možné vidět migrace želv a delfínů. 
V tropických přístřešcích s doškovými střechami a ve stínu palem si budete 
moci vychutnat autentickou bahamskou kuchyni. Chladný vánek a úžasné 
výhledy ve vás zanechají opravdový zážitek.  
Po obědě se setkáte s místními obyvateli a uvidíte mnoho různých druhů 
žraloků, barakudy a rejnoky, které se nacházejí ve vodách kolem Saddleback 
Cay a budete vidět i krmení těchto tropických ryb. 
Před západem slunce nastane čas návratu. Cestou ještě navštívíme Leaf Cay, 
další ostrov na úžasných ostrovech Exuma Cay, který je domovem desítek 
přátelských Iguanas. 

  

 

     9. den      
     NASSAU  

 Po snídani v resortu je volný den a relax, který si jistě užijete po svém. 
 

     
     

 
 

 

 



 

 

      10. den      
       NASSAU – večer odlet 

Po snídani v hotelu, volný den na relaxaci.  

 

  
 
 Odhlášení se z pokojů do 11.00 hodin (zavazadla je možné ponechat ve 
speciální místnosti určené pro zavazadla. Po předání pokojů volno až do 
večerních hodin. Přibližně kolem 20 hodiny bude následovat transfer na letiště 
a před půlnocí odlet z Nassau do Londýna. 

 

 

 

      11.den      
       LONDÝN - PRAHA  

Po příletu do Londýna přestup na let do Prahy.  

Přílet na letiště Václava Havla je plánován cca na 19.35 hod. 

 

 

 *  změna programu vyhrazena 



   Ubytování a kategorie:                           Bahamy 
 

    BREEZES BAHAMAS RESORT & SPA 4*  (New Providence Island - Nassau)  

  

          

          

        



 

 

    VIVA VYNDHAM RESORT & SPA  4*      (Grand Bahamas Island - Freeport) 

 

          

          

      

     



 

     MELIA NASSAU RESORT & SPA  5*     (New Providente Island -  Nassau) 

 

              

 

            

          

        

             



 

   Ceník: 
 
 

Speciální vánoční a novoroční sleva 17.100,-Kč/osoba !!!   

 
 

      Termín    běžná cena     akční cena    poznámka 

27.2 – 9.3.2020      139.480,-Kč 
(126.590 + popl. 12.890,-Kč) 

 od 122.380,-Kč 
(109.490 + popl. 12.890,-Kč) 

Vánoční sleva platí do vyprodání 
limitovaného počtu míst, 
nejpozději však do 15.1.2020 

16 – 26.11.2020      129.980,-Kč 
(117.090 + popl. 12.890,-Kč) 

 od 112.880,-Kč 
(99.990 + popl. 12.890,-Kč) 

Vánoční sleva platí do vyprodání 
limitovaného počtu míst, 
nejpozději však do 15.1.2020 

5.5 – 15.12.2020      144.980,-Kč 
(132.090 + popl. 12.890,-Kč) 

 od 127.880,-Kč 
(114.990 + popl. 12.890,-Kč) 

Vánoční sleva platí do vyprodání 
limitovaného počtu míst, 
nejpozději však do 15.1.2020 

 
Upozornění:  snížené, vánoční ceny jsou termínově limitovány – viz poznámky výše 
 

      
  
      Cena za 1 osobu zahrnuje:  

        Ubytování:  9 nocí  (11dnů)  v resortech 4 – 5*  

        Stravování:   ve všech resortech program All inclusive 

        Program:  3 x polodenní výlety + 2 x celodenní výlety -  dle itineráře 

        Doprava:  mezinárodní letecká doprava  Praha – Londýn – Nassau – Londýn - Praha 

        Vnitrostátní přelety: Nassau – Gran Bahama – Nassau 

        Transfery:  veškeré transfery dle programu 

        Další poplatky:   veškeré letištní a bezp.taxy a palivové příplatky 

        Průvodce:  český průvodce doprovází skupinu po celou dobu akce !!! 

        Pojištění CK:  pojištěný CK dle zákona 159 

      V ceně není zahrnuto: 
       Pojištění (včetně pojištění proti stornu) – na přání zajistíme   

     

 

*    Zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

*      Velikost skupiny je omezena kapacitou poskytovaných služeb. 

 
                                             *  Každá speciální akce se uskuteční při účasti minimálního počtu 10 osob 

 

 


