DODATOK č. 11
ku katalógu CK Koala Tours, a.s. LETO 2018
Zmeny, opravy a doplnky v katalógu:
Destinácia Albánsko
Hotel ALBANIAN STAR
Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti all inclusive za doplatok v hoteli Albanian Star:
Raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane vybraných nápojov ◦ vo vyhradených hodinách popoludňajší snack ◦
počas dňa vybrané miestne alkoholické nápoje – víno, pivo, voda, džúsy, malinovka, káva a čaj podávané v hotelovej
reštaurácii.
Príplatok za all inclusive vo výške + 12 € / osoba od 2 rokov / 1 noc pobytu

Destinácia Tunisko:
Do ponuky zaraďujeme nový hotel:
Oblasť Port El Kantaoui:

Hotel Abou Sofiane ☼☼☼☼
Naše hodnotenie: Prijmite naše pozvanie na kvalitnú dovolenku v peknom hotelovom areáli na nádhernej piesočnatej
pláži. Abou Sofiane má privilegovanú polohu - leží priamo na brehu mora iba na dohľad od centra jedného
z najnavštevovanejších tuniských letovísk. Nechajte sa zlákať podmanivou atmosférou strediska Port El Kantaoui
a strávte deň v jeho uliciach presýtených vôňami Orientu. Port El Kantaoui je obľúbeným cieľom milovníkov pláží
s jemným pieskom, rodín s deťmi, vyznávačov športu i zábavy. Stretáva sa tu more, zlaté piesočnaté pláže a komfort
hotelových sietí. Práve v tomto letovisku vám dávame do pozornosti hotel Abou Sofiane, ktorého areál ponúka tú pravú
dovolenkovú pohodu v bezprostrednej blízkosti komplexne vybaveného letoviska. Priamo pri priestrannej pláži vyrástol
hotel na vysokej kvalitatívnej úrovni. Maurský štýl prejavujúci sa v architektúre exteriéru a interiéru vytvára priateľskú až
domácku atmosféru, ktorú väčšina klientov uprednostňuje pred veľkými neosobnými hotelmi. Vkusné ubytovacie časti
v zelenej záhrade, kvalitný all inclusive, rozmanité animácie a atraktívne okolie dodávajú hotelu patričnú noblesu.
Poloha:
priamo pri priestrannej piesočnatej pláži • v blízkosti centra jedného z najkrajších tuniských prímorských letovísk – Port el
Kantaoui (1,5 km) • 7 km od centra Sousse • 300 m od 36 jamkového golfového ihriska
Ubytovanie:
príjemne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • rodinné izby (za príplatok) • klimatizácia • telefón • sat TV •
sušič na vlasy • trezor • chladnička dopĺňaná vodou • kúpeľňa s WC • balkón, resp. terasa s príjemným posedením
Vybavenie:
elegantná recepcia s lobby barom La Source • hlavná reštaurácia Le Doyen • a´la carte reštaurácia Le Jasmin • pool
snack - bar • beach bar • disko bar • zmenáreň • wifi pripojenie (v priestoroch recepcie zdarma) • beauty centrum •
obchod so suvenírmi, butik, klenotníctvo • bazén s oddelenou detskou časťou (osušky zdarma) • krytý bazén s oddelenou
detskou časťou • posilňovňa • multifunkčné ihrisko (basketbal, volejbal, futbal) • konferenčná miestnosť
Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou kvalitných švédskych stolov vrátane nápojov • neskoré raňajky
• lokálne alkoholické, miešané a nealkoholické nápoje podávané v hotelovom režime • ľahké studené a teplé občerstvenie
počas dňa • káva, čaj a koláče vo vyhradenom čase v areáli hotela • neskorý nočný snack • 1x za pobyt večere v a´la
carte reštauráciách (nutná rezervácia vopred) • slnečníky, matrace a ležadlá na pláži i pri bazéne zdarma (osušky
zdarma) • hotelové animácie • večerné show • miniklub pre deti od 4 - 12 rokov
Pláže:
priamo pri širokej piesočnatej pláži • slnečníky, matrace a ležadlá na pláži i pri bazéne zdarma • osušky zdarma • beach
bar, kde sa podávajú nápoje

Šport a zábava:
ranná gymnastika • aerobik • fitness • basketbal • plážový volejbal • futbal • 2 tenisové kurty • stolný tenis • minigolf •
petang • lukostreľba • večerný animačný show program (súťaže, živá hudba, karaoke) • disko • miniklub pre deti 4-12
rokov s detským ihriskom • elektronické herné automaty (za poplatok) • biliard • bezmotorové vodné športy na pláži
(windsurfing, plachtenie, kajaky) • masáže (za poplatok)
Oficiálne hodnotenie:
*****
Webstránka:
www.hotelabousofiane.com.tn

kód zájazdu
dátum odletu BA, KE
dátum príletu BA, KE
počet nocí
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osoba na základnom lôžku
dospelá osoba na prístelke
1. dieťa do 13 r. na prístelke
2. dieťa od 0 - 6 r. na prístelke
2. dieťa 6 - 12 r. na prístelke
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osoba na základnom lôžku
dospelá osoba na prístelke
1. dieťa do 13 r. na prístelke
2. dieťa od 0 - 6 r. na prístelke
2. dieťa 6 - 12 r. na prístelke
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V cene v € je zahrnuté: 7,10, resp.11 x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok za rodinnú izbu + 8 Eur na izbu a noc pobytu.
Povinné príplatky a príplatky platia podľa katalógu CK Leto 2018, str. 433

Mgr. Oliver Kluch

Mgr. Oliver Kluch, riaditeľ CK Koala Tours, a.s.
V Bratislave 13.07.2018
Tento dodatok č. 11 k letnému katalógu Leto 2018 cestovnej kancelárie Koala Tours, a.s. platí od 13.07.2018.
CK Koala Tours, a.s., cestovná kancelária, Dunajská 8, 811 08 Bratislava,
IČO: 35822244, DIČ: 2020285047, IČ DPH: SK2020285047,
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 2835/B

