DODATOK č. 4
ku katalógu CK Koala Tours, a.s. LETO 2022
Zmeny, opravy a doplnky v katalógu:
Destinácia Chorvátsko – pavilóny Kačjak
Dovoľujeme si vás informovať o zmene vekového rozhrania cenníkových položiek, str. 316
Pôvodný text „ dieťa do 12 rokov bez lôžka “ sa nahrádza textom: „ dieťa do 6 rokov bez lôžka“ (iba v 1/3 izbe)
Pôvodný text: „ dieťa do 5 rokov bez služieb “ sa nahrádza textom: „ dieťa do 3 rokov bez služieb“ (v 1/2, 1/3 izbe)
Destinácia Chorvátsko – depandance Lucija
Dovoľujeme si vás informovať o zmene vekového rozhrania cenníkových položiek, str. 321, 324
Pôvodný text „dieťa do 12 rokov na 1. prístelke“ sa nahrádza textom: „dieťa 7-13 rokov na 1. prístelke“
Pôvodný text „dieťa do 12 rokov na 1. prístelke* “ sa nahrádza textom: „dieťa 7-13 rokov na 1. prístelke* “
Pôvodný text: „ dieťa do 6 rokov bez lôžka “ sa nahrádza textom: „dieťa do 7 rokov na prístelke, resp. bez lôžka“
Destinácia Chorvátsko – Imperial villas
Dovoľujeme si vás informovať o zmene vekového rozhrania cenníkových položiek, str. 322, 324
Pôvodný text „dieťa do 6 rokov bez lôžka“ sa nahrádza textom: „dieťa do 7 rokov bez lôžka“
Pôvodný text „1. dieťa do 12 rokov na základnom lôžku“ sa nahrádza textom: „1. dieťa do 13 rokov na základnom
lôžku“
Destinácia Chorvátsko – hotel Imperial
Dovoľujeme si vás informovať o zmene vekového rozhrania cenníkových položiek, str. 322
Pôvodný text „1. dieťa do 12 rokov na prístelke“ sa nahrádza textom: „1. dieťa 7-13 rokov na prístelke“
Pôvodný text „1. dieťa do 12 rokov na prístelke* “ sa nahrádza textom: „1. dieťa 7-13 rokov na prístelke* “
Pôvodný text „2. dieťa do 12 rokov na prístelke“ sa nahrádza textom: „2. dieťa 7-13 rokov na prístelke“
Pôvodný text: „ dieťa do 6 rokov bez lôžka “ sa nahrádza textom: „ dieťa do 7 rokov na prístelke, resp. bez lôžka“
Zároveň rozširujeme služby v hoteli Imperial, v depandance a vo villas o možnosť dokúpenia obedov za príplatok 16€ na
osobu a deň pobytu.
Klubová dovolenka – Chorvátsko (hotel Imperial, depandance Lucija a villas) – animácie v slovenskom jazyku v období
08.07.-12.08.2022

Destinácia Egypt
Do ponuky zaraďujeme hotelový kompex Palm Beach Resort & Spa
Palm Beach Resort & Spa
***** hotelový komplex
Náš názor » príjemná atmosféra hotela s takmer rodinnou pohodou je dôležitým dovolenkovým benefitom. Hrejivé lúče
egyptského slnka si tu s radosťou vychutnajú klienti všetkých vekových kategórií, pričom kvalita all inclusive služieb vás
nesklame. Relax na krásnej piesočnatej pláži, chránenej tieňom paliem, môžete vymeniť sa účasť na aktivitách, ktoré pre
vás pripravili hoteloví animátori. Vynikajúce podmienky tu nájdu ako deti, tak i priaznivci vodných športov, predovšetkým
potápania.
Poloha » severne od letoviska Hurghada, cca 6 km od starého centra Dahar • priamo pri vlastnej piesočnatej pláži
s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky, ležadlá a plážové osušky (zdarma) • plážový bar (za poplatok) • cca 15 km od
medzinárodného letiska v Hurghade

Vybavenie » hlavná budova a niekoľko priľahlých budov umiestnených v príjemnej hotelovej záhrade • vstupná hala
s recepciou a posedením • 2 reštaurácie • 4 bary • 2 bazény (1 so šmykľavkami) • samostatný detský bazén so
šmykľavkami • detský klub (pre deti 5 – 12 rokov) a detské ihrisko • nákupná arkáda (suveníry, zlatníctvo, parfuméria,
textil, lekáreň) • spa centrum (masáže, sauna a parný kúpeľ – za poplatok) • salón krásy a kaderníctvo (za poplatok) •
konferenčná miestnosť • biliard (za poplatok) • centrum vodných športov a potápania (za poplatok) • služby práčovne
a čistiarne (za poplatok) • wifi v lobby (zdarma) • hotelové animácie pre deti i dospelých (orientálny tanec, zumba,
aerobic, yoga, šípky, boccia, vodné pólo) • stolný tenis • plážový volejbal • posilňovňa
Ubytovanie» 2-lôžkové izby štandard s možnosťou prístelky • klimatizácia • trezor • telefón • minibar (1 malá fľaša vody
na osobu denne zdarma) • TV • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchovým kútom , resp. vaňou a WC, sušič na vlasy) •
balkón alebo terasa s posedením • izby s výhľadom na bazén (za príplatok) • izby s výhľadom na more (za príplatok)
Stravovanie » formou all inclusive
Ultra all inclusive » raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane miestnych alkoholických nápojov •
občerstvenie, alkoholické a nealkoholické nápoje v baroch hotela v hotelovom režime • ležadlá, osušky a slnečníky pri
bazénoch a na pláži • vybrané športové aktivity • detský klub • animačný program pre deti i dospelých
Oficiálna trieda » ****
Oficiálna stránka » palmbeach-hurghada.com

Palm Beach Resort & Spa ☼☼☼☼☼
hotelový komplex
Cenová úroveň
osoba na základnom lôžku
dospelá osoba na prístelke
dieťa do 13 rokov na prístelke

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
2

3

4

5

6

590
550
290

600
560
290

630
590
290

660
610
290

680
630
290

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie v izbe typu standard, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta,
DPH.
Príplatok » za 1-lôžkovú izbu + 22 € na izbu a noc » za ubytovanie v izbe štandard s výhľadom na bazén + 12 € /
izba / noc » za ubytovanie v izbe štandard s výhľadom na more + 20 € / izba / noc
Termíny, povinné príplatky a príplatky sú v platnosti v zmysle cenníkov, katalóg Leto 2022- strana 354
V Bratislave, 06.04.2022

Mgr. Oliver Kluch
Mgr. Oliver Kluch, riaditeľ CK Koala Tours, a.s.
Tento dodatok č. 4 k letnému katalógu Leto 2022 cestovnej kancelárie Koala Tours, a.s. platí od 07..04.2022
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